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MENSAGEM  
DA ADMINISTRAÇÃO  
GRI 102-14 

Em 2021, alcançamos crescimento de 17% nas receitas 

liquidas, atingindo US$ 90 milhões com margem EBITDA 

acima de 60%, resultados que corroboram nosso 

compromisso com crescimento, disciplina, controle de 

custos e foco na gestão dos negócios.

Geramos valor para nossos acionistas e demais 

partes interessadas por meio da busca por melhores 

práticas em sustentabilidade e excelência operacional, 

aliadas a uma governança robusta em todos os níveis. 

Sustentabilidade para nossa empresa se traduz na 

forma como atuamos e nos comportamos, baseados 

em nossos valores que, apesar da pouca idade de nossa 

empresa, já se mostram bastante arraigados à nossa 

cultura interna.

É com imensa satisfação que apresentamos o primeiro 

Relatório de Sustentabilidade da Vast Infraestrutura 

– desde maio de 2022, a nova denominação da Açu 

Petróleo, um importante marco na história de nossa 

jovem empresa.

Somos proprietários e operadores do maior e mais 

moderno terminal privado para movimentação de 

líquidos no País e o único capacitado para receber 

navios da classe VLCC (Very Large Crude Carrier). 

Movimentamos em 2021 mais de 25% de todo petróleo 

exportado pelo Brasil, com um crescimento anualizado 

de 77% desde nossa criação, calcado no aumento da 

produção e das exportações brasileiras, mas acima de 

tudo sustentado pela busca incessante pela excelência 

em segurança operacional, proteção do meio ambiente 

e capacitação para atuar em resposta a emergências.

Esses valores se traduzem, por exemplo, no recorde 

que atingimos em 2021, completando dois anos sem 

acidentes reportáveis em nossas operações, e no índice 

de satisfação de nossos clientes, acima de 95%. Nesse 

mesmo período, também não registramos nenhum 

incidente de vazamento de óleo. Vale destacar que esses 

índices foram atingidos em um ano em que a pandemia 

da COVID-19 atingiu o seu auge e no qual movimentamos 

mais de 115 milhões de barris de petróleo.

Pessoas estão no centro de tudo que fazemos, e muito nos 

orgulha o fato de termos recebido em 2021 o selo GPTW 

(Great Place to Work), já no primeiro ano em que realizamos 

a pesquisa. Acreditamos que o cuidado e a atenção que 

tivemos na gestão das pessoas e das comunidades do 

entorno durante o difícil período da pandemia, tendo que 

manter nossas operações de forma ininterrupta, tiveram 

papel fundamental nessa avaliação.
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O ano de 2021 foi também marcado pelo 

amadurecimento de nossa governança e pela 

consolidação dos comitês de apoio ao Conselho de 

Administração (Comitê de Auditoria e Comitê de 

Pessoas, Sustentabilidade e Governança), alinhados às 

mais modernas práticas de governança requeridas para 

empresas de capital aberto.

Estamos cientes de nosso papel no contexto da 

transição energética. Entendemos que nosso 

crescimento somente se manterá no longo prazo se 

for sustentável para todos os públicos de interesse. 

Cientes desse desafio, buscamos expansão para novos 

mercados, além do transbordo e além do petróleo 

apenas, salvaguardando as atuais necessidades de 

energia da sociedade e atuando sempre de forma 

segura, sustentável e com total cuidado para com o 

meio ambiente.

No ano de 2021 estabelecemos nossa Política e lançamos 

nossa Estratégia de Sustentabilidade. Estamos cientes de 

nosso papel no esforço coletivo em busca de um futuro 

sustentável que, para nós da Vast, se traduz em nosso 

compromisso inequívoco de entregarmos o que está 

disposto em nossa política e em nossa estratégia.  

A emissão deste relatório, pautado na total  

transparência das informações aqui contidas,  

faz parte desse compromisso, do qual todos  

nos orgulhamos.

Agradecemos a todos que direta ou indiretamente 

participaram do esforço coletivo para a emissão deste 

nosso primeiro relatório.

BOA LEITURA!

Pedro Pullen Parente 
Presidente do Conselho  
de Administração

Victor Bomfim 
CEO
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SOBRE
ESTE 
RELATÓRIO1

O documento é referenciado nas normas da Global 

Reporting Initiative (GRI), organização internacional 

que fornece visão abrangente dos tópicos materiais de 

uma organização e seus respectivos impactos, além 

de como são geridos, estabelecendo uma linguagem 

comum e global para comunicá-los. Adicionalmente, traz 

indicadores próprios que demonstram os resultados de 

nossas operações, nomeados como VAST. GRI 102-54

Este é nosso primeiro Relatório Anual de 

Sustentabilidade, que busca refletir nosso compromisso 

com a transparência na divulgação dos resultados, 

reportando a estratégia interna e as ações para 

executá-la, assim como os desafios enfrentados e as 

conquistas obtidas no ano de 2021, alinhadas às nossas 

políticas e às boas práticas ambientais, sociais e de 

governança (ESG, na sigla em inglês).

Os dados referem-se a todas as nossas operações, 

concentradas no Terminal de Petróleo (T-OIL) no Porto 

do Açu, sendo que os econômico-financeiros seguem 

nossas Demonstrações Financeiras (DFs), auditadas pela 

KPMG Auditores Independentes. Os dados operacionais 

e socioambientais não foram submetidos à verificação 

externa. Destacamos que o conteúdo deste relatório foi 

acompanhado pelos membros do Comitê de Pessoas, 

Sustentabilidade e Governança. Algumas informações 

socioambientais referem-se a programas conduzidos 

em conjunto com outras empresas do Porto do Açu, 

dadas as oportunidades de otimização e sinergias 

operacionais. GRI 102-45 I 102-50 I 102-56
1.  Os indicadores GRI 102-48, 102-49 e 102-51 não se aplicam,  

pois este é o nosso primeiro Relatório de Sustentabilidade. 

Os indicadores GRI estão indicados em 
laranja e os próprios, denominamos como 
VAST, em azul ao longo deste documento. 

GRI

VAST
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Para o encaminhamento de 
dúvidas e comentários sobre 
esta publicação, acesse 
os meios de comunicação 
disponíveis em nosso 
website corporativo.  
GRI 102-53
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Somos a Vast Infraestrutura 
(até abril de 2022, 
denominada Açu Petróleo), 
uma empresa do Grupo 
Prumo dedicada a oferecer 
infraestrutura e soluções 
logísticas, com foco na 
movimentação de líquidos, de 
forma segura, eficiente, limpa 
e sustentável para o mercado 
de energia. GRI 102-1 I 102-2 

Iniciamos as nossas atividades  

em agosto de 2016 com a realização 

de operações de transbordo para  

o mercado de exportação de 

petróleo no Brasil.

Atendemos as principais operadoras 

de petróleo no Brasil, por meio de 

operações de transbordo. Em 2021, 

fomos responsáveis por mais de 25% 

do volume de petróleo exportado no 

Brasil. GRI 102-6
PETRÓLEO
PETRÓLEO
PETRÓLEO

VAPOR

Operação de transbordo de 
petróleo ou double banking é a 
transferência de petróleo bruto 
de um navio para outro, ambos 
atracados a contrabordo em área 
abrigada e segura.
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Somos proprietários do único 

terminal privado no Brasil 

capacitado para operações de 

transbordo de petróleo em águas 

abrigadas com infraestrutura para 

operar uma larga gama de navios, 

incluindo os da classe VLCC (Very 

Large Crude Carrier).

Operado pela Oiltanking, empresa 

renomada e com experiência 

internacional em gestão e operação 

de terminais de líquidos, nosso 

terminal está instalado no Porto do 

Açu, em São João da Barra, no Norte 

Fluminense. Ocupamos, assim, 

localização privilegiada, próxima 

dos principais campos produtores 

de petróleo das bacias de Campos e 

de Santos, região onde a produção 

oriunda do pré-sal é predominante. 

GRI 102-4

Vitória

Rio de Janeiro

Santos

 Porto do Açu

125km | 6h

250km | 12h

375km | 18h

500km | 24h

Mero

Roncador

Jubarte

Búzios

Tupi

Bacalhau

Sagitário

Atapu

Sepia

BACIA DE SANTOS

BACIA DE 
CAMPOS

BACIA DO  
ESPÍRITO SANTO

Sururu
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A infraestrutura do terminal consiste em um quebra-

mar com 1,4 quilômetro de comprimento, em que estão 

localizados três berços de atracação para a realização 

das operações de transbordo. Com 25 metros de 

profundidade e com a utilização de equipamentos  

de ponta, o terminal está licenciado para movimentar 

até 1,2 milhão de barris de petróleo por dia.

Essa infraestrutura nos permite realizar as operações  

de transbordo de petróleo em águas abrigadas, 

reduzindo a exposição às condições climáticas se 

comparada a operações em mar aberto, o que torna 

nossas operações mais seguras, previsíveis e menos 

vulneráveis a riscos ambientais.

Todas as operações são realizadas com a utilização 

de rebocadores dedicados e com o auxílio de práticos 

treinados, o que garante uma operação mais segura  

e eficiente para os nossos clientes.

Nosso terminal é ainda dotado de uma Base de Resposta 

a Emergência com equipamentos, barcos de apoio 

e equipe treinada para atuar em emergências. Em 

adição, nas nossas operações são utilizadas barreiras 

de contenção ao redor dos navios, oferecendo uma 

camada a mais de proteção. 

Outros diferenciais estão expressos em nossos valores,  

a Segurança e a Sustentabilidade. A segurança, a 

saúde e o bem-estar dos colaboradores, assim como 

o zelo para com o meio ambiente e as comunidades 

do entorno, são valores muito caros para nós – não 

medimos esforços para a prevenção de acidentes 

e a promoção da saúde de profissionais próprios, 

prestadores de serviços e fornecedores. 

Com base nesses destaques, nas características únicas 

de nosso terminal e considerando o aumento esperado 

na produção de petróleo offshore, notadamente no 

pré-sal, e o consequente acréscimo das exportações, 

apresentamos elevado potencial de crescimento nas 

operações de transbordo, fazendo uso pleno de nossa 

capacidade instalada. 

Projetando para o futuro, estamos em um momento 

de diversificação da carteira de negócios por meio da 

implantação de dois grandes projetos estratégicos. 

O projeto SPOT, que prevê a construção de uma 

tancagem com capacidade de 5,7 milhões de barris e 

dois oleodutos de petróleo conectados à atual malha 

de dutos do Estado do Rio de Janeiro, é um deles. Em 

adição, estamos desenvolvendo o projeto de um novo 

terminal para inicialmente atuar no armazenamento de 

combustíveis claros e biocombustíveis, visando também 

a um futuro manuseio de líquidos provenientes de uma 

matriz energética com menor pegada de carbono e foco 

no abastecimento do mercado. 

Dessa forma, consolidamos nossa posição como um 

relevante ator em nosso setor de atuação, contribuindo 

no presente e com um olhar para o futuro na 

infraestrutura de movimentação de líquidos no Brasil. 

Somos um 
relevante ator em 

nosso setor de 
atuação e temos  

o olhar para o  
futuro na

infraestrutura de 
movimentação  

de líquidos 

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021

PERFIL

11



ESTRUTURA 
OPERACIONAL

Três berços de última geração,  
dois dos quais aptos para navios do tipo Very 
Large Crude Carrier (VLCC), com capacidade para 
2 milhões de barris de petróleo bruto, e um com 
capacidade para embarcações do tipo Suezmax, 
com capacidade para 1 milhão de barris

Quebra-mar de  
1,4 quilômetro  
de extensãoPassarelas (gangway) 

para garantir a segurança 
das tripulações

Defensas flutuantes  
e barreiras de contenção  

de vazamento de petróleo

Sistema  
de combate  
a incêndio

Base de resposta 
a emergências

Ponte de acesso 
com 3 quilômetros 
de extensão
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Em 2021 reestruturamos nossas 

Missão e Visão para alinhamento 

mais fiel ao novo momento pelo 

qual estamos atravessando, de 

diversificação e expansão  

dos negócios.  

MISSÃO, 
VISÃO E 
VALORES  
GRI 102-16 VALORES

•  Segurança e 
sustentabilidade

• Excelência
• Fazer acontecer
• Integridade
• Pessoas engajadas

MISSÃO
Prover infraestrutura 
e soluções de logística 
para movimentar 
energia de forma segura, 
eficiente, limpa e 
sustentável.

VISÃO
Ser reconhecida como 
referência mundial do 
setor logístico de energia.
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ESTRUTURA 
ACIONÁRIA  
GRI 102-5

No início de 2022, em virtude da confiança 

no desenvolvimento do mercado e nos 

sólidos resultados alcançados desde o início 

das operações, a Prumo Logística adquiriu 

a totalidade da participação da então 

acionista Oiltanking, equivalentes a 20% 

do nosso capital social, tornando-se nossa 

única acionista. GRI 102-10

A Prumo Logística é controlada pelo EIG, um 

investidor institucional do setor de energia 

que tem sede em Washington, DC, EUA, com 

práticas robustas de ESG em todos os estágios 

de seus investimentos globais. O bloco de 

acionistas contempla também a Mubadala 

Investment Company, fundo soberano dos 

Emirados Árabes Unidos com forte presença 

no Brasil, que aloca capital nos mais diferentes 

segmentos da economia.

93,1% 6,9%

100%

100%

Açu Petróleo Luxemburgo 
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DESTAQUES 2021

Realização de 123 operações.

Recorde no mês de agosto,  
com 19 operações de transbordo 
realizadas. Esse expressivo número 
de operações equivale a 650kbpd 
(mil barris por dia) e representou 
45% do market share de 
exportação de petróleo no Brasil.

Recorde de operações físicas, 
com aumento de 10% em 
relação ao ano anterior. 

Crescimento da receita líquida 
de 17%, para US$ 90,3 milhões. 

PESSOAS E 
COMUNIDADE

SUSTENTABILIDADENEGÓCIOS

Conquista da certificação  
Great Place to Work (GPTW),  
com 86% de favorabilidade. 

Definição de estrutura 
organizacional e estratégia  
de remuneração.

Realização de pesquisa salarial  
e enquadramentos necessários  
para manter a competitividade  
com o mercado.

Mapeamento de potencial, 
definição de posições críticas e 
construção de árvore de sucessão.

Comitê de Ações Humanitárias: 
•  Participação no movimento Unidos  

pela Vacina.
•  Cerca de R$ 1,2 milhão destinado 
para ações com foco em minimizar 
os efeitos da pandemia de Covid-19. 

Elaboração da matriz de 
materialidade, em complemento  
à aprovação  da  Política  
de Sustentabilidade.

741 dias de trabalho seguro, 
refletindo em dois anos sem 
acidentes com afastamento  
e sem acidentes ambientais. 

Marco de 1,07 milhão de filhotes  
de tartarugas liberados ao mar 
pelo Programa de Conservação  
de Tartarugas Marinhas.

Programa De Olho no Mar,  
82 trabalhadores aquaviários  
treinados em avistamento  
de cetáceos.

Conclusão da recomposição 
florestal de 439 hectares  
de restinga.

 
Obtenção de 96%  
de satisfação dos clientes.

Aumento de participação 
no mercado de transbordo de 
petróleo de 24,9 % para 25,9%.

Crescimento do EBITDA em 12%, 
para US$ 54,9 milhões.

Renovação do contrato 
assinado com a Petrobras, o que 
possibilitará movimentação de 
até 240 milhões de barris de 
petróleo em até dois anos.

Lucro líquido de US$ 16,9 milhões.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021
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REPOSICIONAMENTO  
DA MARCA   
GRI 102-10

Iniciamos nossas operações em 

2016, identificados como uma 

empresa de infraestrutura portuária, 

focada nas operações de transbordo 

de petróleo no Porto do Açu. No 

entanto, nosso alinhamento às 

necessidades e às oportunidades 

do mercado nos motivou a avançar 

em outras frentes, em especial por 

conta da demanda crescente da 

movimentação de líquidos no Brasil. 

De forma estratégica, redefinimos 

nossa estratégia de crescimento e 

caminhamos para a diversificação do 

portfólio de negócios. Pretendemos 

ir além do transbordo, além do 

petróleo apenas e além do Açu.

Dessa forma, houve a necessidade 

de um reposicionamento da nossa 

marca. Optamos, assim, por uma 

mudança em nossa denominação, 

marca e identidade visual. Desde 

maio de 2022, passamos a ser a 

Vast Infraestrutura, nome inspirado 

em nosso propósito de trilhar novos 

caminhos, pensando no olhar da 

marca à frente. Por trás do novo 

nome, mantemos nossa excelência 

operacional, o respeito com o 

meio ambiente, a segurança, a 

previsibilidade e a eficiência  

nas operações que empregamos 

desde 2016. 

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021
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ESTRATÉGIA E GESTÃO



PILARES DA NOSSA 
ESTRATÉGIA 

O foco de nossa estratégia está na geração de valor 

para nossos acionistas, colaboradores (próprios e 

terceiros), clientes, fornecedores e a sociedade por 

meio da plena utilização do potencial de nosso terminal. 

A infraestrutura de última geração, nossos padrões de 

excelência, nossa segurança operacional e a localização 

geográfica privilegiada nos tornam um importante ativo 

estratégico para a cadeia logística de líquidos no Brasil.

Utilizamos nosso terminal como alavanca de 

diferenciação para viabilizar novos negócios e 

serviços, fortalecendo o posicionamento de hub de 

movimentação de líquidos. Nossa estratégia possui  

três grandes vetores de crescimentos: Consolidação  

no mercado de transbordo, Implementação dos  

projetos de expansão e Desenvolvimento  

de novos negócios.

VETORES DE CRESCIMENTO
Build-up do valor e crescimento

CURTO PRAZO
CONSOLIDAÇÃO  
NO MERCADO DE 
TRANSBORDO

• Maximizar o capital empregado
• Utilizar a capacidade operacional plena do terminal
• Focar ainda mais a na excelência operacional, segurança, disponibilidade e sustentabilidade

MÉDIO PRAZO
PROJETOS DE 
EXPANSÃO

•  Gerar valor por meio de portfólio mais amplo de serviços aos clientes
•  Interligar o terminal à malha de oleodutos existente no Sudeste
•  Prover infraestrutura para a movimentação de líquidos de forma limpa,  

sustentável e eficiente

LONGO PRAZO
DESENVOLVIMENTO  
DE NOVOS NEGÓCIOS

•  Continuar a busca pela diversificação e explorar alternativas  
de crescimento além do transbordo e do Porto do Açu

•  Criar soluções de negócios sustentáveis para atender o mercado  
em um cenário de transição de energia

•  Explorar todo o potencial do Complexo do Porto do Açu e suas alternativas

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021
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Os caminhos do nosso desenvolvimento organizacional são 

estruturados em torno de três grandes pilares que norteiam nossa 

estratégia: Sustentabilidade e excelência operacional; Crescimento e 

expansão dos negócios; e Governança e gestão.

SUSTENTABILIDADE E 
EXCELÊNCIA OPERACIONAL 

Esse é o nosso principal 
fator de diferenciação e está 
diretamente relacionado ao 
nosso negócio. A prestação 
de serviços com excelência e 
de forma segura, eficiente e 
sustentável é fundamental para 
a nossa proposta de valor.

CRESCIMENTO E  
EXPANSÃO DOS NEGÓCIOS

O pilar retrata nossa 
capacidade de transformar 
oportunidades em valor. 
Contamos com time altamente 
qualificado, flexível e com 
grande capacidade realizadora 
para implementar projetos 
ambiciosos e de elevada 
rentabilidade. 

GOVERNANÇA  
E GESTÃO

Procuramos atender aos 
mais elevados padrões de 
governança corporativa. Nosso 
compromisso de aprimorar a 
cada dia nossa gestão permite 
excelência na condução dos 
negócios, fortalecimento do 
relacionamento com todos os 
stakeholders e implementação 
eficaz da nossa estratégia. 

   Saiba mais no tópico 
“Estrutura de governança”.

ESTRATÉGIA E GESTÃO
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ESTRATÉGIA DE 
SUSTENTABILIDADE 

Com o nosso amadurecimento e determinados a 

sermos protagonistas na transformação do setor em 

que atuamos, entendemos que sem uma estratégia 

de sustentabilidade clara e bem definida não 

alcançaríamos o reconhecimento do mercado nem a 

ambição de sermos referência no tema e em melhores 

práticas, fornecendo os serviços mais seguros, 

confiáveis e limpos do mercado.

Nesse sentido, em 2021 concluímos nossa Estratégia 

de Sustentabilidade, que considerou o contexto e as 

tendências do nosso setor, riscos e oportunidades, bem 

como as percepções de nossos principais públicos de 

relacionamento. Baseados nesse material, definimos as 

nossas diretrizes e nossos compromissos, formalizados 

na Política de Sustentabilidade.

O processo de 
construção da 
estratégia, que contou 
com a participação 
de uma consultoria 
independente, foi 
realizado em três 
etapas: 

1.

3.2.

Mapeamento do 
contexto, avaliando 
as tendências 
e as melhores 
práticas setoriais 
(benchmark);

Definição da Política 
de Sustentabilidade, 
que formaliza 
nossa ambição, 
nossos pilares e 
nossas diretrizes 
para atuação e 
desenvolvimento  
de iniciativas.

Engajamento de 
públicos-chave, por 
meio de entrevistas 
internas e externas 
com acionistas, 
conselheiros, 
diretores e times, 
além de clientes, 
captando suas 
percepções sobre 
nosso ambiente 
de negócios e as 
oportunidades  
para atuarmos no 
âmbito da agenda  
de sustentabilidade; 

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021
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POLÍTICA DE 
SUSTENTABILIDADE

QUALIDADE
 

Buscar a satisfação 
dos clientes e o 

atendimento aos seus 
negócios de forma 

ética e transparente.

CLIMA E ENERGIA
 

Controlar e reduzir 
emissões de Gases do Efeito 
Estufa (GEE), promovendo a 

resiliência das operações  
às mudanças climáticas.

SAÚDE E SEGURANÇA 
OCUPACIONAL

 
Consolidar diferencial 

de excelência 
operacional frente a 

competidores, visando 
zero acidente em 

operações próprias, 
terceiros e contratados.

A Política de Sustentabilidade (que pode ser lida na íntegra em nosso site)  

nos orienta na construção de linhas de atuação para a criação de valor aos  

nossos stakeholders e está dividida em cinco pilares, representados abaixo:

ATUAÇÃO SOCIAL
 

Garantir a licença  
social para operar.

MEIO AMBIENTE
 

Minimizar o impacto 
de nossas operações, 
cumprindo de forma 

eficiente obrigações legais 
e indo além quando possível. 

ESTRATÉGIA E GESTÃO
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MATERIALIDADE 
GRI 102-46

A elaboração da matriz de materialidade, conduzida 

internamente em 2021 e acompanhada pelo Comitê de 

Pessoas, Sustentabilidade e Governança, considerou 

os aspectos analisados em nossa Estratégia de 

Sustentabilidade, nossa Política de Recursos Humanos 

e os temas abordados em índices de mercado, com 

base nas diretrizes da Norma da GRI. A partir disso, o 

trabalho resultou na extração de 23 tópicos materiais, 

priorizados após consulta à nossa liderança e aos 

nossos principais públicos de interesse – colaboradores, 

clientes, fornecedores, financiador, além da Porto do 

Açu Operações e Ferroport, empresas do Grupo Prumo 

instaladas no Porto do Açu. 

Na sequência, os tópicos materiais foram relacionados 

aos pilares referentes aos critérios ESG e aos Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização 

das Nações Unidas (ONU). 

PILARES 
ESTRATÉGICOS

PILARES ESG TÓPICOS MATERIAIS GRI 102-47 KPIS RELACIONADOS ODS 
RELACIONADOS

Sustentabilidade 
e excelência 
operacional

Saúde e 
segurança

Saúde e segurança nas operações
Prevenção de acidentes 
Integridade dos ativos 
Resposta a emergências 
Participação dos colaboradores 

GRI 403-5 | GRI 403-9 | VAST 
1 | VAST 2 |  VAST 3 | VAST 4”

 ODS 13 | ODS 14

Governança e gestão Pessoas Desenvolvimento e engajamento de 
pessoas
Diversidade
Bem-estar dos colaboradores 

GRI 102-8 I GRI 401-1 I GRI 
401-2 |  GRI 401-3 | GRI 404-1 
| GRI 404-3 | GRI 405-1 I GRI 
405-2 I VAST 15 

ODS 3 | ODS 5 | 
ODS 8 | ODS 10 

Governança e gestão Qualidade Satisfação dos clientes VAST 11 ODS 12

Sustentabilidade  
e excelência 
operacional

Atuação  
social

Desenvolvimento de fornecedores e 
mão de obra local
Diálogo com comunidades
Transparência
Relacionamento com stakeholders

GRI 102-42 I GRI 102-43 | GRI 
413-1 I GRI 419-1 | VAST 8 I 
VAST 9 I VAST 10 | VAST 12

ODS 4 | ODS 8 | 
ODS 10 | ODS 12

Sustentabilidade e 
excelência 
operacional

Meio  
ambiente 

Conformidade legal 
Emissões atmosféricas 
Consumo consciente
Resíduos sólidos e efluentes 
Biodiversidade 

GRI 303-4 | GRI 303-5 | GRI 
304-4 | GRI 306-3 |GRI 305-7 
| GRI 307-1 I VAST 5 I VAST 6 | 
VAST 7

ODS 6  I ODS 7 I 
ODS 11  I ODS 12  I  
ODS 14  I ODS 15 | 
ODS 13”

Sustentabilidade e 
excelência 
operacional

Clima  
 energia 

Serviços de baixo carbono 
Adaptação climática 

GRI 302-1 | GRI 305-1 I GRI 
305-2 I GRI 305-3 I 305-5 | 

ODS 13

Crescimento e 
expansão dos 
negócios

Negócios e 
resultados 
financeiros  

Retorno para o acionista VAST 13 Sem ODS 
relacionado

Governança e gestão Governança e 
compliance  

Responsabilidade em governança 
corporativa
Ética e compliance

GRI 102-11 I GRI 102-15 | GRI 
102-17 I GRI 102-18 | GRI 102-
22 I GRI 102-23 I GRI 205-2 I 
GRI 205-3 I VAST 8 I VAST 9 I 
VAST 14  

ODS 16
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GOVERNANÇA E COMPLIANCE 



ÉTICA E  
INTEGRIDADE

Somos pautados pelos valores de ética e integridade. 

Nosso Código de Conduta e Anticorrupção, principal 

instrumento do Programa de Compliance, estabelece os 

princípios e conceitos que reforçam nosso compromisso 

permanente com a ética e a integridade na conduta 

diária de nossos colaboradores. O Código comunica de 

forma clara os princípios e valores que compartilhamos 

com colaboradores e parceiros de negócio. Reúne ainda 

orientações sobre ambiente de trabalho (referentes 

a saúde e segurança, respeito ao meio ambiente 

e responsabilidade social), confidencialidade e 

informações privilegiadas, relacionamento com mídias 

e investidores, contratação de fornecedores, doações 

e patrocínios, estabelecendo a não tolerância a atos 

antiéticos e ilegais, como suborno ou corrupção, entre 

outros temas. GRI 102-16

É exigida dos colaboradores próprios a assinatura 

de termo de recebimento do Código de Conduta 

e Anticorrupção, a fim de confirmar sua leitura, 

compreensão e concordância em relação ao conteúdo, 

bem como formalizar o dever de todos no cumprimento 

integral de suas disposições, reportando os atos ou 

possíveis atos de violação de que tenham conhecimento. 

O Código não se aplica automaticamente a parceiros, 

clientes, fornecedores ou demais públicos com os 

quais nos relacionamos. Por isso, além das diligências 

necessárias antes da contratação de terceiros (como, por 

exemplo, a verificação de antecedentes – background 

check), nossos colaboradores devem dar ciência aos 

terceiros e exigir o compromisso por escrito de que o 

comportamento de terceiros será compatível com os 

padrões de conduta ética estabelecidos no Código.

Nos contratos mantemos cláusula de conformidade 

atestando nossa intolerância a qualquer desvio de 

conduta ou atos de corrupção. O descumprimento  

dessa obrigação acarreta a aplicação de penalidades e 

rescisão contratual. Em relação a cláusulas específicas, 

relacionadas, por exemplo, a aspectos socioambientais, há 

detalhamento de acordo com o escopo contratual. Nesse 

sentido, nossa área Jurídica recebe informações da equipe 

de Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança.

Em linha com as melhores práticas, há um canal externo 

e independente, pelo qual podem ser feitas denúncias 

sobre violações ao Código de Conduta e Anticorrupção, 

leis, regulamentos e normativos internos.  
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O Canal de Denúncias é compartilhado com outras 

empresas do Grupo Prumo e o acesso a ele  

pode ser feito tanto pelos colaboradores quanto por 

púbico externo, de forma anônima ou identificada,  

por telefone (0800 729 0810, opção 1) ou pela internet,  

24 horas por dia, todos os dias da semana. Todos os 

relatos passam por triagem inicial, pela empresa 

terceirizada e especializada que opera o serviço, e são 

posteriormente encaminhados à Auditoria Interna, que  

se reporta ao nosso Comitê de Auditoria e responde  

pela apuração dos casos. GRI 102-17

Em 2021, o Canal de Denúncia foi demandado duas vezes, 

sobre temas relacionados a pessoas e ambiente   de 

trabalho. O tempo médio para apuração das denúncias foi 

de 44 dias. VAST 8 I VAST 9 I VAST 14 

A promoção de cultura de integridade também ocorre por 

meio de capacitações. As diretrizes do Código de Conduta e 

Anticorrupção são apresentadas aos colaboradores recém-

admitidos durante o programa de integração denominado 

Primeiro Embarque,  e a partir de então, são realizados 

treinamentos periódicos de reciclagem. Oferecemos 

treinamento anual acerca do Código de Conduta e 

Anticorrupção a todos os nossos colaboradores próprios. 

Em 2021, a iniciativa teve a adesão de 98% do time.  

Também realizamos apresentação de reforço sobre 

o Canal de Denúncias no encontro de colaboradores 

ocorrido em novembro. Além disso, em ação 

coordenada com outras empresas do Grupo Prumo, 

promovemos anualmente a Semana de Compliance. 

Com essas ações, no ano, não foram registrados casos 

de corrupção. GRI 205-2 | 205-3 

No fim de 2021, a Prumo Logística realizou pesquisa de 

percepção dos respectivos Programas de Compliance das 

empresas do Grupo com o objetivo de medir a assertividade 

dos treinamentos e das comunicações, o conhecimento 

e a confiança no Canal de Denúncias e a percepção da 

cultura de ética e integridade. A pesquisa teve participação 

de 233 colaboradores do Grupo Prumo (aumento de 73% na 

comparação com 2020) e registrou os seguintes resultados: 

•  43% dos colaboradores da companhia participaram 

da pesquisa e 100% afirmam ter ciência do anonimato 

garantido pelo Canalde Denúncias;

•  Percepção consolidada de que conduzimos nossos 

negócios com ética e integridade; e 

•  Em geral, os números apontam que a percepção sobre 

a efetividade do Programa de Compliance do nosso 

Grupo é bastante positiva.
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ESTRUTURA 
DE GOVERNANÇA 
GRI 102-18

Nossa estrutura de governança 

está organizada conforme 

organograma ao lado: 

Assembleia Geral 
Ocorre ordinariamente nos 

quatro primeiros meses após o 

encerramento do exercício social 

e extraordinariamente sempre 

que necessário, sendo instalada e 

dirigida por nosso diretor-presidente 

ou, na sua ausência ou impedimento, 

por outro diretor. A Assembleia Geral 

tem como atribuições ordinárias 

eleger os membros do Conselho de 

Administração e do Conselho Fiscal 

– quando instalado –, deliberar sobre 

as Demonstrações Financeiras e a 

destinação do lucro líquido e fixar o 

limite global anual da remuneração 

dos administradores.

Organograma de governança

Diretoria-Executiva

Conselho de Administração

Assembleia Geral

Comitê de Auditoria

Comitê de Pessoas, 
Sustentabilidade e 

Governança
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Conselho de Administração
Responsável pelas diretrizes e por nosso planejamento 

estratégico, controla e fiscaliza o desempenho das 

operações e indica a composição e as atribuições da 

Diretoria-Executiva, atuando em conjunto na aprovação de 

políticas que orientam o desenvolvimento dos negócios. 

O Conselho é composto por sete membros efetivos e por 

até sete respectivos membros suplentes, todos indicados 

pelos acionistas, cujos mandatos são anuais e passíveis 

de reeleição. O presidente do Conselho de Administração 

é responsável por direcionar os trabalhos do órgão e não 

exerce funções executivas. As deliberações ocorrem por 

maioria simples, em sessões ordinárias trimestrais e, 

quando necessário, em sessões extraordinárias.

Diretoria-Executiva
Composta pelo Diretor-Presidente, um Diretor Financeiro 

e de Relações com Investidores, um Diretor Comercial 

e um Diretor de Engenharia, Manutenção e Operação. 

Todos são eleitos pelo Conselho de Administração 

para mandatos de três anos, passíveis de reeleição. 

As reuniões ordinárias são realizadas semanalmente, 

e, extraordinariamente, a qualquer tempo, e suas 

deliberações ocorrem por maioria. As atribuições de 

cada diretor estão definidas em nosso Estatuto Social. 

De maneira geral, cabe a eles implementar as políticas 

e diretrizes e conduzir as atividades internas, em linha 

com o planejamento estratégico.

Órgãos de apoio ao Conselho de Administração
 
Comitê de Pessoas, Sustentabilidade  
e Governança – Avalia, opina e apoia o Conselho 

de Administração sobre temas relacionados a 

pessoas, governança e sustentabilidade, a exemplo 

de monitoramento de indicadores estratégicos 

relacionados a gestão de pessoas e avaliação de 

incentivos a longo prazo; avaliação da execução 

das políticas e dos procedimentos de governança; 

e orientações de sustentabilidade, vinculando o 

desenvolvimento econômico à responsabilidade 

socioambiental. O órgão é integrado por cinco membros: 

Jorge Camargo (Coordenador), Patricia Garcia, Lavinia 

Hollanda, Dario Di Luca e Alan Parker.

Comitê de Auditoria – Dentre suas principais atribuições, 

avalia as Demonstrações Financeiras (relatórios 

trimestrais, provisórios e anuais) e supervisiona as 

atividades das áreas de Auditoria Interna, Riscos, 

Controles Internos e Compliance (Programa de 

Integridade). É integrado por Lucia Casasanta 

(coordenadora), Lavinia Hollanda e Juan Pablo Rondina. 

Composição GRI 102-22 I 102-23

Pedro Parente – Presidente 
Kevin Lowder – Vice-Presidente
Jorge Camargo – Conselheiro
Carlos Tadeu da Costa Fraga – Conselheiro
Holger C Donath  – Conselheiro
Patricia Garcia  – Conselheira Independente 
Lavinia Hollanda  – Conselheira Independente 
Dario Di Luca – Suplente

Composição

Victor Bomfim – Diretor-Presidente
Alfredo Lafuente – Diretor de  
Engenharia, Manutenção e Operação
Eduardo Goulart – Diretor Comercial
Nicholas Burridge – Diretor Financeiro  
e de Relações com Investidores
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GESTÃO DE RISCOS  
GRI 102-11 I 102-15

Desde 2017, realizamos o Ciclo de Riscos Corporativos 

ao menos uma vez ao ano. Em 2020, formalizamos 

uma Norma de Gerenciamento de Riscos própria, 

estabelecendo estrutura e reporte em linha com 

as melhores práticas de mercado. Nossa Norma de 

Gerenciamento de Riscos estabelece princípios, 

diretrizes e responsabilidades a serem observados  

para garantir uma gestão efetiva e independente. 

Nosso processo de gerenciamento de riscos é estruturado 

com o objetivo de identificar, avaliar, monitorar, dar 

tratamento e comunicar riscos que podem prejudicar 

o alcance de nossos objetivos estratégicos. Transição 

energética, aspectos concorrenciais e competitivos 

do nosso negócio, nossas iniciativas de diversificação 

e riscos à saúde e ao meio ambiente são exemplos de 

tópicos analisados e presentes em nossa Matriz de 

Riscos. Aplicamos sistemática baseada em padrões 

internacionalmente aceitos, como as diretrizes da ISO 

31000 e do Enterprise Risk Management – Integrated 

Framework (COSO).  

A disseminação da cultura de gestão de riscos é  

elemento chave para tornar nossos processos mais 

robustos e responsáveis e, por isso, buscamos o 

comprometimento de nossos colaboradores e  

demais públicos nesse processo.

Os resultados dos ciclos são submetidos para  

avaliação e deliberação pelo Conselho de Administração. 

O Comitê de Auditoria acompanha, orienta e supervisiona 

as atividades de riscos. 

O processo de gerenciamento de riscos corporativos 

é parte de nossa estratégia e considera impactos nos 

seguintes aspectos do nosso negócio: i) Estratégicos, 

ii) Operacionais/Técnicos, iii) Recursos1, iv) Financeiros, 

v) Comerciais e iv) de Qualidade, Segurança, Meio 

Ambiente e Saúde (QSMS).

Estrutura de gerenciamento de riscos

Comitê de 
Auditoria

Área de 
Compliance

Área de  
Riscos e 

Controles 
Internos

Gerências 
operacionais e 
responsáveis 
diretos pelos 

processos

Auditoria  
Interna

Conselho de 
Administração

Diretoria

1ª LINHA

3ª LINHA

2ª LINHA2ª LINHA

1. Riscos de recursos são aqueles derivados pela ausência ou falha de 
recursos, como por exemplo infraestrutura, fornecedores e mão de obra, 
entre outros, que possam colocar em risco as atividades do nosso terminal.
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Nossa Política de Gerenciamento de Riscos 
adota modelo integrado por meio de três 
linhas de responsabilidade: 

1ª LINHA DE RESPONSABILIDADE:  
Está associada à linha de frente dos  
negócios e inclui todos os diretamente 
competentes para a execução dos  
controles e a implementação das respostas 
aos riscos: gerências operacionais e 
responsáveis diretas pelos processos. 

2ª LINHA DE RESPONSABILIDADE:  
Refere-se aos responsáveis pelos controles, 
com atribuições para fixar as diretrizes 
de gestão de riscos e supervisionar o 
cumprimento delas. Nessa categoria estão 
as áreas de Riscos e Controles Internos e a de 
Compliance. Ambas se reportam ao Comitê 
de Auditoria em relação às suas atividades. 
Seus integrantes não acumulam outras 
atividades operacionais. 

3ª LINHA DE RESPONSABILIDADE:  
Refere-se à Auditoria Interna, a qual compete 
avaliar, testar e certificar a aderência, 
conformidade e eficácia do processo interno 
de gestão de riscos, bem como aferir a 
qualidade e a efetividade dos controles 
internos e da governança corporativa. A área 
se reporta ao Conselho de Administração, 
por meio do Comitê de Auditoria. 

MODELO INTEGRADO
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SAÚDE E SEGURANÇA



As ações de prevenção de acidentes, preparação 

para resposta a emergências e garantia da saúde e 

do bem-estar de nossos colaboradores, fornecedores 

e prestadores de serviços estão entre nossos 

comportamentos inegociáveis. São norteados por 

nossos valores e nossa Política de Sustentabilidade, pois 

acreditamos que acidentes do trabalho são evitáveis por 

meio de gestão de riscos sólida. Além disso, cremos que a 

disponibilidade de recursos para emergências e exercícios 

simulados contínuos são essenciais para garantirmos uma 

gestão de emergências eficaz, com foco nas pessoas,  

no meio ambiente, nos ativos e em nossa reputação. 

Nossas operações e atividades são baseadas em  

um Sistema de Gestão robusto, que abrange todos 

os colaboradores e tarefas em nossas instalações. 

Para isso, focamos em três áreas de ação: Prevenção 

de Acidentes, Resposta a Emergências e Saúde 

e Bem-Estar, todos fundamentados no pilar de 

Segurança e Saúde Ocupacional de nossa Política de 

Sustentabilidade. O desenvolvimento contínuo dessas 

áreas, o comprometimento e o desenvolvimento de 

nosso pessoal fortalecem nossa cultura de segurança.

RESPOSTA A  
EMERGÊNCIAS

SAÚDE E BEM-ESTAR

PREVENÇÃO  
DE ACIDENTES

1.  Plano de Emergência Individual;
2.  Plano de Controle  

de Emergências;
3.  Plano de Auxílio Mútuo;
4.  Plano de Contingência Covid-19;
5.  Norma de Gestão de Crises;
6.  Incidente Command System;
7.  Rebocadores Fire Fighters; 
8.  Gestão de Simulados. 

1.  Norma de Álcool e Drogas; 
2.  Política de Sustentabilidade;
3.  Gestão de Perigos e Riscos;
4.  Gestão de Aspectos e Impactos 

Ambientais;
5.  Gestão de Incidentes e Desvios;
6.  Gestão do Contrato de O&M;
7. Gestão de Contratadas;
8.  Regras que Salvam Vidas;
9.  Gestão por Competência; 
10. Treinamentos;
11. Permissão para Trabalho;
12.   Gerenciamento de Mudanças.

1.  Gestão de SaúdeOperacional;
2. Apoio Psicológico;
3.  Gestão de Visitas Médicas às Instalações;
4.  Gestão de Medicina de Apoio à Covid-19;
5.  Gestão de Laudos de Saúde e Bem-Estar.

VALORES
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Temos orgulho de todos os processos, sistemas e 

práticas de gestão de Saúde e Segurança Ocupacional 

(SSO) desenvolvidos desde o início de nossas operações. 

O foco em melhoria contínua, com olhar cuidadoso em 

nossos indicadores, valores, objetivos e nossas iniciativas  

estratégicas fez com que déssemos importantes passos 

em 2021, fundamentais para atingirmos os resultados 

estratégicos esperados.

Todas as ações implementadas em 2021, somadas aos 

processos já em curso, nos conduziram para a ambição 

de Zero Acidente: completamos 741 dias de trabalho 

seguro (acidente sem afastamento) no último dia 

de 2021, mesmo com todos os desafios enfrentados 

durante a pandemia.

ACIDENTES DE TRABALHO GRI 403-91

Nº de casos 
reportáveis 

de FAT2

Nº de casos 
reportáveis 

de LTI3

Nº de casos 
reportáveis 

de RWC4

Nº de casos 
reportáveis 

de MTC5

Nº total  
de casos

Nº homem/
horas/

trabalhadas
TRCF6

2019 0 1 0 0 1 382.846 2,61

2020 0 0 0 0 0 459.943 0,00

2021 0 0 0 0 0 688.368 0,00

 
1. Métrica: (i) Número total de casos reportáveis (FAT, LTI, RWC e MTC); (ii) TRCF = FAT + LTI + RWC + MTC*1000000/horas/homens/trabalhadas. 
2. FAT = Fatalidade. Acidente que resulta em óbito de um colaborador, contratado ou subcontratado.
3. LTI = Lost Time Injury – Lesão com Perda de Tempo – Qualquer lesão que gere ao menos um dia completo perdido.
4.  RWC = Restricted Work Case = São lesões que resultam em um ou mais dias de trabalho restrito. Nesse caso, o colaborador não fica afastado do trabalho, 

mas permanece inabilitado de realizar suas atividades rotineiras e é recolocado em uma função que não agrava a lesão sofrida.
5. MTC = Medical Treatment Case = Caso de Tratamento Médico = São lesões que não são severas e requerem apenas tratamento médico.
6. TRCF = Total Recordable Cases Frequency = Taxa de Frequência de Casos Reportáveis.

SEGURANÇA E  
SAÚDE OCUPACIONAL
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SISTEMA DE SAÚDE 
OCUPACIONAL
Implementamos um 
Sistema de Gestão de Saúde 
Ocupacional independente 
e robusto com clínicas 
próprias e um médico 
coordenador do nosso 
PCMSO próximo aos nossos 
processos, bem como 
disponibilizamos exames, 
incluindo de diagnóstico 
da Covid-19. Somado a 
isso, implementamos um 
sistema de saúde para apoio 
aos nossos colaboradores 
durante a pandemia, com 
consultas on-line e apoio 
psicológico.

NORMA DE  
ÁLCOOL E DROGAS
Publicamos e treinamos 
100% de nossos 
colaboradores e 
prestadores de serviço na 
Norma de Álcool e Drogas 
e nos estruturamos para 
realização de campanhas 
de testagem para álcool e 
drogas.

PLANO DE AUXÍLIO 
MÚTUO
Desde 2016 temos um 
robusto sistema para 
gestão de emergências 
e em 2021 coroamos os 
processos existentes 
com a participação na 
elaboração e assinatura do 
Plano de Auxílio Mútuo do 
Porto do Açu.

PROGRAMA DE 
RECONHECIMENTO DE 
SSO DE CONTRATADAS
Realização do 1º evento 
de premiação da 
contratada com a melhor 
performance em SSO.

SISTEMA DE SSO PARA 
GESTÃO DE PROJETOS
Com início das obras 
de melhorias do nosso 
terminal, estabelecemos 
um sistema de gestão 
específico para 
gerenciamento de obras. 
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Programa fundamentado em nossos valores, 
nossa Política de Sustentabilidade e nos 
riscoscorporativos, cujos objetivos são:

•  Desenvolver nossos fornecedores  
em gestão de SSO;

•  Patrocinar a aplicação e utilização  
total e correta das ferramentas  
de SSO da Oiltanking;

•  Promover uma cultura de prevenção  
de acidentes e difusão da segurança  
como valor número 1, com foco  
em “zero acidente”;

•  Responsabilizar os gestores 
de contratos sobre SSO;

•  Intervenção de motivação por meio da 
premiação da contratada com a melhor 
performance em SSO.

PROGRAMA DE 
RECONHECIMENTO 
DE SSO DE 
CONTRATADAS
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SISTEMA DE 
RESPOSTA A 
EMERGÊNCIAS

Em 2021, melhoramos nosso sistema de resposta a 

emergências, deixando-o mais robusto e com mais 

recursos, como divulgado nos tópicos ao lado.

O ano também foi marcado pela realização  

de 18 simulados de emergência, focando em 

fluxo de comunicação, simulados de mesa  

e de mobilização de recursos.

Nosso sistema de gestão de emergências é 

baseado no Incident Command System (ICS), 

que integra uma combinação de instalações, 

equipamentos, pessoas, procedimentos e 

comunicações. Os principais recursos são:

EMERGÊNCIA COM 
MÚLTIPLAS VÍTIMAS
•  Contrato com empresa 

para Medevac;
•  Mapeamento de hospitais;
•  Plano de Auxílio Mútuo.

EMERGÊNCIA MÉDICA  
E INCÊNDIO
•  Brigada de emergência 

formada por colaboradores 
de nossa O&M;

•  Serviços compartilhados 
no Terminal 1 com 
médico, enfermeiro, 
equipe de resgate, 
profissionais, brigada 
profissional, caminhão 
Auto Hidro Químico (AHQ), 
ambulâncias classes B e D 
e ambulatório médico com 
sala de emergência;

• Rebocadores Fire-Fighters.

EMERGÊNCIA  
DE HOMEM AO MAR
•  Equipe dedicada disponível 

24/7 em nosso terminal;
•  Embarcações dedicadas;
•  Equipe treinada em 

salvamento aquático.

EMERGÊNCIA  
COM ÓLEO NO MAR:
•  Base de Prontidão 

e Atendimento a 
Emergências;

•  Equipe disponível 24/7  
em nosso terminal;

•  Embarcações de apoio e 
enxoval dedicadas;

•  Contrato com empresa de 
resgate e tratamento de 
fauna oleada;

•  Equipe de monitoramento 
e limpeza de praia em 
conjunto com o Terminal 2 
do Porto do Açu.
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Também não registramos no período incidentes ambientais, 

incêndio e explosões ou qualquer outro evento relacionado 

à segurança patrimonial, como vazamento de óleo, acessos 

não autorizados e vandalismo. Além disso, ao longo do 

exercício, os colaboradores próprios e terceiros produziram 

nada menos do que 2.091 cartões de observação2 

relacionados a temas de saúde e segurança (atos ou 

condições inseguras), superando nossa meta anual de 1.400 

registros, sendo que 37% deles tiveram origem entre os 

profissionais de nossas contratadas. VAST 1 | VAST 3

2  Ferramenta preventiva de segurança de processo, utilizada por todos 
os colaboradores para identificação de condições e atos inseguros, 
bem como para atuação proativa em cada uma dessas situações. 
O objetivo é promover um ambiente de trabalho seguro a partir 
da identificação de tendências de condições e atos inseguros no 
ambiente de trabalho para elaboração de campanhas preventivas, 
promovendo assim uma cultura de prevenção de acidentes e a 
difusão da segurança como prioridade número um, em linha  
com as diretrizes de nossa Política de Sustentabilidade. 

CONDIÇÕES E/OU ATOS INSEGUROS (CARTÕES DE OBSERVAÇÃO) VAST 3

Ano
Nº de observações 

planejadas

Nº de observações 
realizadas (NMs1 + 

UCs2 + UAs3)

Nº de 
intervenções  
com respeito

Nº auditorias comportamentais 
(Safety Walk Around4) 

realizadas pelos gestores

2019 960 730 ND 0

2020 960 ND 141

2021 1.400 2.091 ND 244
 
1. NM = Near miss ou quase acidente.
2. UC = Unsafe Conditions ou condições inseguras.
3. UA = Unsafe Act ou Ato Inseguro.
4. Safety Walkaround = Caminhada de Segurança.
ND: Não disponível.

Esses registros nos conferem excelência na gestão de 

desvios operacionais e comportamentais, alcançada a 

partir da oferta de treinamentos em gestão de riscos; 

capacitação para que os fornecedores de serviços 

insiram seus registros em um único sistema; criação de 

plano de ação para cada uma das observações feitas; e 

promoção de ações de estímulo e reconhecimento para 

engajamento, processo baseado em Behavior- Based 

Safety (BBS). Em 2021, foram ministradas 17.981 horas de 

treinamento relacionado à Saúde e Segurança Operacional 

(SSO), que envolveram 285 trabalhadores, resultando em 

média de 63,09 horas por pessoa. GRI 403-5 
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CAPACITAÇÃO EM RESPOSTA A EMERGÊNCIAS VAST 4

Ano Nº de simulados planejados Nº de simulados realizados % final

2019 12 12 100%

2020 15 15 100%

2021 16 18 113%

Outro destaque foi a renovação da certificação do nosso 

Sistema de Gestão Integrado baseado nas Normas ISO 

45001/2018, ISO 9001/ 2015 e ISO 14001/2015, mantida 

desde 2018. 

Um avanço do ano refere-se à capacitação em respostas 

de emergência, em que o número de simulados 

realizados ultrapassou o volume planejado. VAST 4 

Nosso índice de disponibilidade de equipamentos 

críticos – indicador próprio pelo qual monitoramos e 

controlamos paradas pra ações corretivas e tempo de 

reparo, entre outras métricas – também foi bastante 

satisfatório, como mostra o gráfico ao lado. VAST 2 Índice de 
disponibilidade 
de equipamentos 
críticos VAST 2

  2020       2021
80% 

99% 100% 99% 100% 
87% 

100% 99% 100% 100% 97% 93%

Estações de 
tratamento 
de esgoto 

Guindastes Mangueiras de 
transferência 

Sistema de 
alimentação 

elétrica 

Sistema de 
atração 

Sistema de 
combate e 
incêndio 
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Pelo segundo ano consecutivo, a crise sanitária 
configurou um desafio para a manutenção 
dos negócios. Entre as medidas que adotamos 
para assegurar o bem-estar físico e emocional 
de nossos colaboradores e a continuidade de 
nossas operações estão a elaboração de Plano 
de Contingência e a estruturação de Comitê de 
Crise, que se reúne semanalmente para avaliar os 
indicadores relacionados à doença. Mantemos 
um dashboard robusto com informações sobre 
quantidade de internações, contaminações, 
leitos disponíveis por UTI e enfermaria, entre 
outros dados, que servem de subsídio para 
decidirmos as ações, incluindo o ritmo de 
retomada ao formato presencial de trabalho. 

Uma decisão de 2021, reflexo do período de 
pandemia, foi a introdução de Norma de Trabalho 
Remoto, já que optamos por manter regime 
híbrido de trabalho, buscando possibilitar 
qualidade de vida aos nossos colaboradores, 
mas sempre garantindo as entregas necessárias 
para os melhores resultados. Outras iniciativas de 
prevenção e suporte em casos da doença foram:

•  Criação da tríade da prevenção da Covid-19, que 
baseou todas as nossas ações de contingência 
(distanciamento, higienização e proteção);

•  Implantação de Dez Regras de Ouro para a 
prevenção de contágio e transmissão;

•  Adoção do plano de retorno das atividades  
do escritório;

•  Fornecimento de testes RT-PCR a todos os 
colaboradores, incluindo familiares, no auge  
da pandemia;

• Triagem médica por meio de telemedicina;
•  Diálogos rotineiros com os colaboradores 

enfatizando medidas de prevenção de 
transmissão e contágio da doença;

•  Reestruturação do escritório para manutenção 
de distanciamento entre colaboradores, 
fornecimento de material para assepsia  
das mãos e máscaras de proteção  
aprovadas pela Anvisa; e 

•  Implantação de triagem de sintomas  
na entrada no escritório.

COMBATE À COVID-19 COM  
FOCO NOS COLABORADORES
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Assumimos com nossas equipes o compromisso 

permanente de promover uma gestão eficaz, de 

forma a proporcionar um ambiente de trabalho justo, 

diverso, sem discriminação, respeitoso e motivador. 

Acreditamos que esse é o caminho para alcançar 

os melhores resultados e influenciar positivamente 

nosso clima organizacional. Com esse compromisso, 

encerramos 2021 com 58 colaboradores, dos quais 

seis são estagiários. A contratação de 22 pessoas e o 

desligamento de outras sete resultaram em um turnover 

de 6% (total de desligamentos voluntários sobre o 

headcount efetivo) no período. GRI 102-8 I 401-1 I 405-1

Em 2021, realizamos nossa primeira Pesquisa de 

Engajamento, em parceria com a Great Place to Work, 

consultoria global que apoia as organizações na obtenção 

de resultados por meio de uma cultura de confiança, 

alto desempenho e inovação. Foi um investimento 

importante, que contou com a participação de todos 

os colaboradores (adesão de 100%) e apontou índice de 

favorabilidade de 86%. Por esses números, garantimos o 

selo GPTW e entramos para o seleto time das Melhores 

Empresas para Trabalhar. VAST 15

NÚMERO DE COLABORADORES POR NÍVEL E GÊNERO GRI 405-1

2019 2020 2021

Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino

Gerência 2 3 2 5 5 8

Coordenação 1 3 1 4 0 8

Diretoria 0 3 0 3 0 3

Equipe 13 12 13 15 13 16

Conselho 0 5 2 5 2 5
 

NÚMERO DE COLABORADORES POR NÍVEL E FAIXA ETÁRIA GRI 405-1

2019 2020 2021

Menos de 
30 anos

De 30 a 
50 anos

Mais de 
50 anos

Menos de 
30 anos

De 30 a 
50 anos

Mais de 
50 anos

Menos de 
30 anos

De 30 a 
50 anos

Mais de 
50 anos

Gerência 0 4 4 0 6 1 0 10 3

Coordenação 1 2 1 0 4 1 0 7 1

Diretoria 0 2 1 0 2 1 0 2 1

Equipe 6 19 0 10 16 2 10 17 2

Conselho 0 3 22 0 2 5 0 2 5
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Os resultados foram amplamente divulgados aos 

colaboradores e orientaram o desenvolvimento de Plano 

de Ação Corporativo, construído em nosso encontro 

de Planejamento Estratégico. A partir dessa iniciativa, 

no início de 2022, cada área interna reuniu suas 

equipes para identificar gaps e criar ações para serem 

executadas ao longo do ano. Com os resultados de uma 

próxima pesquisa, teremos, assim, condições de avaliar, 

com clareza, nossa evolução.   

Em 2021 também aperfeiçoamos nossa estratégia de 

remuneração, a partir de um trabalho estruturado, 

realizado com o apoio de uma consultoria externa 

especialista no tema. O objetivo foi analisar o 

mercado e garantir nossa equiparação às práticas 

de remuneração das melhores empresas do nosso 

segmento. Como resultado, definimos a estrutura 

de cargos e salários, publicamos a Norma de Cargos 

e Salários e corrigimos possíveis distorções na 

remuneração de nossas pessoas, ajustando salários e 

promovendo os enquadramentos necessários. 

A composição salarial dos nossos colaboradores inclui 

remunerações fixa e variável – essa última atrelada ao 

cumprimento de metas e desempenho individual – e 

não há diferenciação de salário ou remuneração entre 

homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo.  

Contamos também com um pacote de benefícios 

diferenciados, subsidiando plano de saúde e assistência 

odontológica, além de garantirmos, como empresa 

cidadã, licenças-maternidade/paternidade estendidas. 

Em 2021, dois colaboradores usufruíram o benefício  

e ambos retornaram ao trabalho no final do período  

de afastamento. GRI 401-2 | 401-3 I 405-2

Em 2021, 
aperfeiçoamos 

nossa estratégia 
de remuneração 

e definimos 
estrutura  

de cargos e 
salários
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Valorizamos o melhor desempenho de nossos 

colaboradores e contamos com processo robusto de 

Gestão de Desempenho. O processo de avaliação é 

anual e se baseia no alcance de metas corporativas e 

individuais, definidas no início de cada ano, em razão 

de nosso Planejamento Estratégico, e na avaliação do 

desempenho individual dos colaboradores. Para essa 

avaliação individual, os comportamentos esperados, 

definidos a partir de nossos valores, são analisados pelas 

lideranças, e a aderência a eles serve como base para os 

resultados desse processo. 

Todos os colaboradores realizam autoavaliações, 

apresentando evidências sobre o alcance de metas e 

suas competências comportamentais. Posteriormente, 

os gestores realizam a avaliação de cada membro de 

sua equipe, sendo os resultados debatidos em reunião 

de calibração com a participação de todo o board 

executivo, de modo que os ajustes necessários possam 

ser feitos antes do encerramento do processo.  

Apenas depois dessa etapa há a fase de feedback,  

em que cada gestor aborda individualmente o resultado 

com as pessoas de sua equipe para a elaboração de 

Planos de Desenvolvimento Individuais (PDIs). 

A novidade de 2021 foi a adoção do Feedback 360 em 

nossa Gestão de Desempenho. De forma voluntária, os 

colaboradores puderam solicitar a avaliação sobre sua 

atuação aos seus pares e até a profissionais de outras 

empresas do Grupo Prumo. Essa foi uma oportunidade 

de receber feedback diferente sobre as entregas, para 

além do olhar da liderança direta. 

Todas as etapas desse processo subsidiam a construção 

dos PDIs, que podem ou não requerer alguma ação 

específica de desenvolvimento – o que também subsidia a 

construção de nosso Plano de Treinamento Anual. Em 2021, 

100% dos colaboradores elegíveis (colaboradores ativos, 

com mais de 4 meses de atuação na nossa empresa) 

receberam avaliações regulares de desempenho e de 

desenvolvimento de carreira. GRI 404-3 

GESTÃO DE DESEMPENHO E 
FEEDBACKS ESTRUTURADOS
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A capacitação de nossas pessoas é uma das prioridades 

internas e, em 2021, também direcionamos a atenção 

para o desenvolvimento de nossas lideranças. 

Desenhamos uma rodada de capacitação formal 

para todos os líderes que ainda não haviam sido 

treinados, abordando, entre outros temas relevantes, 

CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Média de horas de 
capacitação por ano, por 
empregado GRI 404–1

  Masculino    

  Feminino 

29,8

37,7

70,0

56,1

66,3

39,2

28,7

19,1

30,1 31,3

6,0

25,0

68,0

56,0

61,5 

86,0

48,5

19,23

32,2

Administrativo GerênciaCoordenação1 Diretoria 2

2019 2019 2019

18,0

20192020 2020 2020 20202021 2021 2021 2021

a necessidade de gestão, considerando a nova 

modalidade de trabalho remoto. No total, em 2021 

contabilizamos 1.215 horas de capacitação, o que 

representa média de 22,93 horas por profissional.   

GRI 404-1 

Trabalhamos ainda para garantir o alinhamento de toda a 

equipe aos nossos valores, requisito imprescindível para 

um bom resultado na Gestão de Desempenho e alcance 

dos resultados individuais. As ações para assegurar esse 

alinhamento começam na contratação de nossas pessoas e 

no estímulo e capacitação das lideranças, para que sejam os 

melhores exemplos e a expressão de nossos valores no dia a dia.

1.  Não havia 
mulheres em 
cargos de 
coordenação  
em 2021. 

2.  Não havia 
mulheres em 
cargos de Diretoria 
nos três anos.
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Outro movimento relevante no período diz respeito à 

construção de nossa árvore de sucessão: mapeamos 

potenciais sucessores e posições críticas de nossa 

organização, como forma de viabilizar o crescimento 

do nosso negócio. Com essas informações, podemos 

traçar as trilhas de desenvolvimento individuais  para 

que os potenciais sucessores mapeados estejam 

preparados para exercer as novas funções no tempo 

determinado. Para garantir a assertividade do trabalho, 

contamos também com a avaliação de consultoria de 

referência internacional para condução dos processos 

de potencial e sucessão. 

Estamos atentos também à atração de talentos e jovens 

com potencial diferenciado para o nosso time. Em 2020, 

demos início ao Programa Jovens Profissionais, iniciativa 

que nos garantiu dois novos talentos e incluiu a elaboração 

de plano específico para os participantes, com trilha de 

desenvolvimento acelerada e programa de mentoria 

em conjunto com as demais empresas do Grupo Prumo. 

O programa foi concluído no início de 2022, quando os 

participantes foram incorporados ao nosso time. 

Avaliamos também contratações por meio da Rede de 

Empregabilidade, programa que concentra, em um único 

banco de dados, a mão de obra disponível local do entorno 

do Porto do Açu. Os candidatos podem cadastrar seus 

currículos na página da Rede no Portal Vagas.com, no 

endereço www.vagas.com.br/rede-de-empregabilidade.

Outra iniciativa com vistas a atrair novos talentos foi 

nosso primeiro Estágio Técnico Integrado, com foco na 

cidade de São João da Barra (RJ), onde se desenvolvem 

nossas operações. 

Para o sucesso do programa, contamos com a parceria 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Fluminense (IFF) e da Prefeitura de São João da Barra 

na divulgação de vagas nos cursos mais alinhados às 

nossas atividades. 

Desenhamos um processo de desenvolvimento 

diferenciado, com acompanhamento muito próximo dos 

estudantes, resultando na contratação de dois estagiários 

técnicos, alocados na Diretoria de Operações e de QSMS.  

Além disso, nossa parceria com o IFF rendeu outro fruto 

importante: o desenvolvimento do curso de Técnico em 

Transporte Aquaviário, pensado e estruturado para atender 

nossa necessidade por profissionais qualificados.   

PESSOAS
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QUALIDADE



Em nosso compromisso com a satisfação dos nossos 

clientes, provemos infraestrutura e serviços de 

movimentação de petróleo alinhados à nossa Missão e 

aos nossos Valores, adotando as melhores práticas em 

nosso segmento de atuação. Seguimos, assim, nossa 

missão, de prover infraestrutura e soluções de logística 

para movimentar energia de forma segura, eficiente, 

limpa e sustentável. 

Com apenas seis anos de atuação, nossa carteira de 

clientes é composta pelas principais operadoras que 

atuam no Brasil. Durante esse período, construímos 

uma base de confiança com todos eles, pautada por 

uma série de ferramentas de mercado. Além disso, 

para aferirmos as percepções dos clientes quanto à 

qualidade dos nossos serviços, promovemos pesquisas 

de satisfação que abordam quatro temas: SMS, 

Operações, Comercial e Avaliação Geral, sendo possível 

mensurar cada tópico separadamente.  

As pesquisas são aplicadas semestralmente para a 

carteira de clientes e, para os novos, após seis meses  

da primeira operação realizada. 

Após o recebimento das respostas, geramos uma 

pontuação final, em porcentagem, para cada um deles, 

e traçamos planos de ação com base nas oportunidades 

de melhoria identificadas. Para garantir a eficácia, todos 

os planos de ação são acompanhados até a finalização. 

Em 2021, estabelecemos como meta de satisfação de 

clientes 80% para cada cliente e esta meta foi alcançada 

e superada com o alcance de 96%. VAST 11

Índice de satisfação  
do cliente1

92%
97% 96%

20202019 2021

1.  Em 2019, a pesquisa contou com a participação de 
um cliente e, em 2020 e em 2021, com cinco clientes.
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ATUAÇÃO SOCIAL



Mantemos relacionamento transparente com as 

comunidades próximas ao nosso terminal, contribuindo 

para os seus desenvolvimentos econômico, social e 

ambiental. Para fortalecer esse vínculo, elaboramos em 2021 

o Plano de Atuação Social, que inclui diálogos frequentes e 

nos quais apresentamos nossa estrutura, nossos planos e 

programas ambientais. Os indicadores de monitoramento e 

as estratégias do plano seguem as diretrizes estabelecidas 

em nossa Política de Sustentabilidade. 

No ano, participamos de cinco eventos com as 

comunidades, para engajá-las e envolvê-las na discussão 

sobre os impactos, positivos e negativos, e riscos de 

nossas operações. Também nos reunimos com os 

stakeholders classificados como estratégicos em nossa 

Matriz de Gestão de Partes Interessadas – como os 

representantes das colônias de pescadores Z1, Z2 e Z19 (São 

Francisco do Itabapoana, Atafona e Farol de São Thomé, 

respectivamente), das secretarias municipais de Meio 

Ambiente, Educação, Saúde, Agricultura e Pesca de São 

João da Barra e da Associação de Moradores do Açu (AMA). 

Os resultados positivos obtidos na abordagem e nos 

diálogos abertos com os stakeholders definidos como 

estratégicos no âmbito do Procedimento de Gestão de 

Stakeholders reforçaram a importância da ampliação 

de espaços que permitam fortalecer o relacionamento 

ético e transparente com as partes interessadas.  

GRI 102-42 I 102-43 | 413-1

A execução de iniciativas de mitigação dos impactos 

socioambientais, como os programas de Comunicação 

Social e de Educação Ambiental, contribuiu também, no 

ano, para a formação de parcerias que possibilitaram 

compartilhar conhecimentos técnico e gerencial, 

canais de comunicação, tecnologia e equipamentos, e, 

sobretudo, o talento das pessoas. Exemplo nesse sentido 

é a Cartilha de Multiplicação de Temas Socioambientais, 

antes aplicada apenas aos colaboradores, que foi 

estendida para a rede de educação pública de São João da 

Barra depois de tratativas com o Secretário de Educação 

e coordenadores pedagógicos de Ciências. A publicação 

aborda temas como sustentabilidade, meio ambiente, 

licenciamento ambiental, história e cultura regionais 

e direitos humanos e cidadania, a serem trabalhadas 

em salas de aula, apoiando os professores da rede de 

educação pública do município com novas estratégias 

didáticas de fácil desenvolvimento no âmbito escolar.  

Como parte das iniciativas sociais próprias, realizamos 

três oficinas de capacitação com professores, que 

passaram a disseminar o conteúdo absorvido na rede de 

ensino municipal. Ao todo, em 2021 foram contemplados 

26 professores de Ciências da Natureza da rede 

municipal de São João da Barra e cerca de mil alunos dos 

8° e 9° anos. Para 2022, daremos sequência às ações do 

projeto, com a atualização e inclusão de cartilha com a 

visão dos coordenadores da rede, além da expansão do 

projeto para outras disciplinas, como História e Geografia. 

Em 2021, disponibilizamos um canal independente e aberto 

para atendimento e relacionamento com as comunidades 

do entorno que é o 0800 729 0810 – opção 3 -, operado em 

uma estrutura compartilhada com a Porto do Açu. No 

ano, recebemos uma manifestação pelo canal, com a 

solicitação das características do nosso terminal e tipo de 

operação que realizamos. 

Com todas essas ações, não recebemos no ano multas ou 

sanções não monetárias  por não conformidade com leis 

e/ou regulamentos na área socioeconômica. GRI 419-1

COMUNIDADES
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Por intermédio do Comitê de Ações Humanitárias 
do Porto do Açu, conduzimos, em parceria com a 
Porto do Açu Operações, Ferroport e Gás Natural 
Açu (GNA) uma série de ações que contribuem 
para o bem-estar das comunidades. Desde 2020, 
o Comitê vem trabalhando em diversas iniciativas 
para mitigar os efeitos socioeconômicos 
do coronavírus na região e, até o período de 
referência deste relatório, foram destinados R$ 
4,8 milhões, sendo R$ 1,2 milhões doados por nós. 
As ações foram realizadas nos municípios de São 
João da Barra e Campos dos Goytacazes.

Por meio de parcerias relevantes, nos mobilizamos 
em diversas frentes com o compromisso de apoiar 
a população do Norte Fluminense na prevenção 
e no controle do avanço da pandemia, buscando 
prevenir e mitigar os impactos da disseminação do 
coronavírus. Nossos esforços se concentraram nas 
seguintes linhas de atuação: Plano de Comunicação 
e Conscientização; tecnologia e testagem; apoio 
aos profissionais de saúde e de serviços essenciais; 
suporte à vacinação; suporte à população mais 
vulnerável; e equipamentos essenciais. 

Em 2021, uma das ações de destaque foi a adesão 
ao movimento Unidos Pela Vacina, que apoiou a 
vacinação no Norte Fluminense, ofertando insumos 
e apoio logístico para levar as vacinas a áreas de 

difícil acesso e para pessoas com dificuldade de 
locomoção. As doações, realizadas para as prefeituras 
de Campos e São João da Barra, incluíram também 
caixas e bolsas térmicas, curativos, gelo reutilizável, 
freezers e gerador. Além disso, para proteção dos 
profissionais que atuam na linha de frente do combate 
à pandemia em São João da Barra, direcionamos 
uma série de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs), como luvas, máscaras, aventais, protetor solar 
e álcool 70%, além de cateteres para atendimento 
dos pacientes. O Comitê também firmou importantes 
parcerias, contribuindo com o programa Ciência 
IDOR, do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino, e com 
o matchfunding (financiamento coletivo) Salvando 
Vidas, do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico Social (BNDES). 

No total, as ações resultaram na doação de mais de 
200 mil equipamentos de proteção ao setor de saúde 
e à comunidade. Para à população em situação de 
vulnerabilidade foram ainda distribuídas 16 toneladas de 
alimentos ao longo de 2020 e 2021.   

Essas e outras iniciativas foram reconhecidas pelo 
mercado e refletiram na conquista do Prêmio 
Mundial de Sustentabilidade, organizado pela 
Associação Internacional de Portos (IAPH, na 
sigla em inglês) – Categoria saúde, segurança e 
proteção “Juntos na luta contra o COVID-19”.

COMITÊ DE AÇÕES HUMANITÁRIAS
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Educação ambiental
 

No âmbito do Programa Nacional 

de Conservação de Pequenos 

Cetáceos, buscamos contribuir 

com essa política pública por meio 

de ações destinadas à educação 

ambiental, o que se materializou 

no desenvolvimento de cartilha 

específica sobre Toninhas, espécie 

ameaçada de extinção. O conteúdo 

da publicação foi trabalhado em 

escolas municipais em São João  

da Barra.

Em 2021, desenvolvemos o Programa De Olho no Mar, 
dedicado à nossa força de trabalho aquaviário. A iniciativa 
tem como objetivo contribuir com o Plano de Ação 
Nacional de Conservação dos Pequenos Cetáceos e da 
Toninha, no âmbito do Programa de Educação Ambiental 
para os Trabalhadores. No decorrer do ano, realizamos 
treinamentos acerca da identificação e registros dos 
cetáceos avistados, totalizando 82 colaboradores das 
embarcações de apoio capacitados. Já em relação as 
avistagens, foram realizados quatro registros, sendo duas 
de boto-cinza, uma de toninha e uma de jubarte.

PROGRAMA DE 
OLHO NO MAR

Crédito imagens: https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-
Toninha-Pontoporia-blainvillei-na-superficie-apresentando-coloracao_
fig30_237323734/download
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A gestão de fornecedores é crucial para o 

desenvolvimento de nossas operações, e nos dedicamos 

a compartilhar com eles nossos valores e a capacitá-

los em relação a práticas e ao uso de ferramentas que 

assegurem a integridade das pessoas, dos ativos e do 

meio ambiente.  

Para se habilitarem como nossas fornecedoras, as 

empresas interessadas devem manifestar ciência 

e concordância em relação a princípios e normas 

relativas a temas como integridade, meio ambiente e 

segurança, expressos em nossos documentos como 

o Código de Conduta e Anticorrupção e a Política de 

Sustentabilidade. Também conduzimos processo de 

diligência documental, em que checamos informações 

sobre os aspectos societários das empresas, e 

background check, avaliando potenciais riscos  

de imagem e negócios. 

Mantemos ainda uma matriz por meio da qual 

identificamos e classificamos os fornecedores de 

produtos ou serviços críticos. Aos que se enquadram 

em serviços críticos, há um gerenciamento à parte, em 

razão do alto impacto que podem ter sobre os nossos 

negócios. A gestão contempla regras diferenciadas no 

processo de pré-qualificação e a realização de auditoria, 

para a verificação do cumprimento a requisitos, normas 

e demandas estabelecidas nos contratos. Caso não 

haja 100% de conformidade, propomos planos de 

ação e apoio para o seu alcance. Em 2021, 83% dos 

fornecedores de criticidade alta foram auditados.

Alinhados ao pilar de Atuação Social de nossa Política de 

Sustentabilidade, nos empenhamos também em contribuir 

com o desenvolvimento local a partir da contratação de 

fornecedores instalados nas cidades próximas à nossa 

operação: São João da Barra, onde está localizado nosso 

terminal, além de Campos dos Goytacazes e Quissamã.  

FORNECEDORES GRI 102-9 
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Parceria e desenvolvimento
Em parceria com outras empresas instaladas no Porto 

do Açu, atuamos no Comitê de Suprimentos, cujo 

objetivo é identificar, priorizar e impulsionar iniciativas 

de suprimentos comuns às empresas. O foco é a geração 

de sinergias e otimizações em três principais frentes: 

contratações locais; normas, procedimentos, processos 

e ferramentas/sistemas de suprimentos; e contratações, 

contratos e fornecedores comuns entre empresas.

No contato com esses potenciais parceiros, detalhamos 

nossos processos e requisitos para se habilitarem 

como fornecedores. Essa iniciativa conta com o apoio 

das Secretarias de Desenvolvimento Econômico de 

São João da Barra, Campos e Quissamã fomentando 

o desenvolvimento socioeconômico da região e do  

Sebrae, atuando como capacitador dessas empresas, 

para que possam cumprir os requisitos e as normas 

necessários à atuação qualificada e sustentável, 

incluindo a disseminação de conceitos relacionados  

à agenda ESG. 

Em 2021, atingimos 
28,55% do 

gasto total com 
fornecedores do 

entorno da nossa 
região de atuação, 

impulsionando o 
desenvolvimento local

Assim, em 2021, em parceria com outras empresas do 

Grupo Prumo instaladas no Porto do Açu, mobilizamos o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae) participando de dois eventos importantes: 

Workshop de qualificação de fornecedores locais e a 

Semana Polo do Mar, e com a Federação das Indústrias do 

Estado do Rio de Janeiro (Firjan), participando da Rodada 

de Negócios com fornecedores com foco em mapear  

potenciais empresas fornecedoras da região. Nessa  

abordagem, foram mapeadas 1.167 micro e pequenas 

empresas com influência direta (Campos dos Goytacazes 

e São João da Barra) e 381 micro e pequenas empresas 

com influência indireta (São Fidélis, Conceição de Macabu, 

São Francisco de Itabapoana, Quissamã, Carapebus e 

Cardoso Moreira). Na sequência, o Porto do Açu foi inserido 

como “cluster”, gerando oportunidades para a economia  

do Estado do Rio de Janeiro em atividades marítimas.  

Com essas iniciativas, em 2021 atingimos o resultado 

expressivo de 28,55% do gasto total com fornecedores da 

região, o que nos orgulha e nos motiva ainda mais para 

capacitar as empresas locais e melhorar a competitividade, 

técnica/comercial local e, com isso, contribuir com o 

desenvolvimento socioeconômico. VAST 10
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Nossa Política de Sustentabilidade reflete os valores 

e compromissos que mantemos com a preservação 

ambiental e a busca de soluções para minimizar 

continuamente os impactos de nossas operações. 

Nesse sentido, promovemos iniciativas que contribuem 

para a proteção do meio ambiente e a preservação da 

biodiversidade, focadas em conservação, educação, 

fomento à pesquisa e formação de parcerias.

Atuamos com determinação no cumprimento da 

legislação aplicável, além de estarmos atentos a 

possíveis riscos ambientais. Dessa forma, mantemos 

uma Base de Atendimento a Emergências no terminal, 

garantindo todos os recursos necessários em caso 

de incidentes ou acidentes. As características físicas 

da operação, aliadas à utilização de equipamentos 

de última geração, conferem uma maior segurança 

ambiental em nossas atividades. Tanto que, no ano, não 

registramos inconformidades com leis e regulamentos 

ambientais. GRI 307-1

Todos esses diferenciais levaram o Porto do Açu 

a conquista, em 2021, do Prêmio Mundial de 

Sustentabilidade, organizado pela Associação 

Internacional de Portos (IAPH, na sigla em inglês), 

o mais importante reconhecimento global às 

melhores práticas de sustentabilidade no setor 

portuário. O prêmio foi conferido na categoria 

Ambiental pelo projeto Protegendo as  

Tartarugas Marinhas, realizado por nós  

em conjunto com a Porto do Açu Operações,  

a Gás Natural Açu (GNA) e a Ferroport.
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Gerimos com responsabilidade os consumos 

e as destinação de recursos e adotamos ações 

de minimização, com vistas a contribuir com a 

preservação ambiental. 

Água
Em 2021, o consumo de água (marinha + doce) 

em nosso terminal totalizou 29,09 ML (mega litros 

– cada mega litro equivale a mil metros cúbicos), 

pouco superior aos 28,83 ML registrados no ano 

anterior, em virtude do crescimento das operações 

do nosso terminal.

Os recursos hídricos usados em nosso terminal para 

manutenção das instalações e uso administrativos 

são captados em fontes externas, outorgadas para 

esse fim pelos órgãos competentes e fornecidos 

por caminhões-pipa que abastecem os nossos 

reservatórios. Além disso, para otimizar o uso desse 

recurso, implementamos sistema para captação de 

água de chuva nos prédios administrativos, reúso 

de água para realização dos testes hidrostáticos nos 

mangotes utilizados nas operações de transbordo. 

Adicionalmente, o nosso Sistema de Combate a 

incêndio utiliza 100% de água do mar. Todas essas 

iniciativas fazem com que tenhamos 98% da nossa 

demanda total de água abastecida por recurso 

natural de forma sustentável.

Em relação ao consumo de água em nosso 

escritório administrativo no Rio de Janeiro, foi 

insignificante, uma vez que, no ano de 2021 os 

colaboradores permaneceram em regime de home 

office. GRI 303-5

CONSUMO DE RECURSOS Consumo de água por fonte GRI 303-51

  Superficial    

 Marinha    

  Reúso 

      

1,25 

0,03

27,26

2019

1,54 

0,03

27,26

2020

1,79

0,03

27,26

2021

Consumo de água por operação GRI 303-5

  Sistema de incêndio    

  Escritório terminal    

  Testes hidráulicos  

      

27,259 27,259 27,259

0,046 0,046 0,046

1,25

1,54
1,79

2019 2020

1,79

2021

1. Não há consumo de água de redistribuição ou subterrânea. 
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Resíduos sólidos e efluentes
Atuamos de forma a garantir que todos os resíduos 

sólidos e efluentes gerados nas nossas operações 

sejam adequadamente coletados, acondicionados, 

transportados, tratados e dispostos, atendendo  

a todos os padrões legais. 

Geração de resíduos sólidos 
(toneladas) GRI 306-31

  Classe I

  Classe II

17,595

2,349

44,918

0,667

9,341

32,658

2019 2020 2021

Resíduos sólidos por tipo de 
disposição (toneladas) GRI 306-3

  Rerrefino    

  Reciclagem    

  Aterro  

      

1,466

0,5 7

0,636

3,735

0,274
0,502

2,451

20192 20202 2021

Detemos quatro Estações de Tratamento de Efluentes 

em nosso terminal, suficientes para tratar 100% do nosso 

efluente gerado, que é lançado ao mar, após passar por 

tratamento para enquadramento à legislação vigente. 

Também mantemos programa de consumo consciente, 

que busca estimular a redução dos recursos  

nas operações. GRI 303-4

Em nossas atividades, não há significativa geração de 

resíduos sólidos - os poucos gerados são destinados 

para aterro, reciclagem ou rerrefino.  GRI 306-3  

1.  Dados referentes à geração de resíduos 
no terminal. A geração de resíduos do 
escritório não é significativa e a medição  
é realizada pela administração do prédio 
em que se localiza a sede. 

2.  Nos anos de 2019 e 2020 não houve 
monitoramento de resíduos destinados  
a aterro. 
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Estamos geograficamente localizados em área de grande 

relevância para a biodiversidade, especialmente por ser 

considerada como importante local da costa brasileira para 

a reprodução da Tartaruga-cabeçuda. Assim, integramos, 

em parceria com outras empresas do Porto do Açu, 

iniciativas como o Programa de Conservação de Tartarugas 

Marinhas, que conta com a colaboração da Fundação Pró-

Tamar como executora e do qual participam a Porto do 

Açu Operações, Ferroport e GNA. A iniciativa visa proteger, 

monitorar e pesquisar as espécies predominantes na área 

portuária e suas adjacências, especialmente a Caretta 

caretta. O programa atende a diretrizes técnicas do Instituto 

Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio) – 

Tamar e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). 

Atividades de monitoramento são realizadas diariamente 

por pessoal treinado (agentes locais ou membros 

das comunidades próximas) e técnicos de campo 

habilitados para observar e registrar a presença dos 

répteis. Elas cobrem uma extensão de 62 quilômetros  

de praias, do pontal de Atafona, em São João da Barra,  

à Barra do Furado, em Campos. 

A iniciativa contempla ainda a identificação e 

proteção de ninhos, com a contagem de ovos e o 

acompanhamento do período de incubação e do 

índice de sucesso de nascimentos. Adicionalmente, 

há a coleta de dados biométricos de tartarugas 

avistadas. Os animais que necessitam de tratamento 

são encaminhados ao centro veterinário do programa 

e, os localizados mortos, passam por necropsias, 

para determinar a causa. Os dados coletados são 

compartilhados com a comunidade científica, 

contribuindo para o Plano de Ação Nacional para 

Conservação das Tartarugas Marinhas. 

Outro benefício do programa é mobilizar as 

comunidades do entorno, os pescadores, turistas e 

estudantes, de forma a disseminar a conscientização 

ambiental sobre tartarugas marinhas entre o maior 

número possível de pessoas. Nesse sentido, além  

de ações educacionais, são promovidas solturas  

de tartarugas marinhas abertas ao público. 

BIODIVERSIDADE
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Entre os resultados do programa, executado  

desde 2008, estão:

•  Proteção de 1,07 milhão de filhotes de tartarugas 

liberados ao mar;

• 15.518 ninhos protegidos;

•  Resgate de pelo menos 70 animais, tratados  

e devolvidos ao oceano; 

•  Marcação de 110 tartarugas para  

o monitoramento de longo prazo;

•  Acompanhamento de 265 animais  

por satélite (telemetria).

Em 2021 concluímos também nossos compromissos 

com o manejo de três espécies de aves e uma de lagarto 

ameaçadas de extinção no interior da Reserva Particular 

do Patrimônio Natural (RPPN) Caruara, situada no Porto 

do Açu. O trabalho foi desenvolvido ao longo de cinco 

anos e promoveu o monitoramento de quatro espécies 

ameaçadas, com geração de conhecimento científico 

significativo para o apoio à Reserva Caruara, especialmente 

para o desenvolvimento de seu plano de manejo. VAST 7

Temos ainda um projeto voluntário de monitoramento 

de Trinta-réis, aves migratórias que anualmente visitam 

nosso terminal, onde se reproduzem e permanecem 

entre os meses de abril a setembro. 

Nas áreas afetadas por nossas operações, constatamos 

a presença de espécies incluídas na lista vermelha da 

International Union for Conservation of Nature – União 

Internacional para a Conservação da Natureza e dos 

Recursos Naturais (IUCN) e em listas nacionais de 

conservação com habitats, sendo: GRI 304-4 

5 
CRITICAMENTE 
AMEAÇADAS

7 
VULNERÁVEIS

9 
AMEAÇADAS 
DE EXTINÇÃO

122 
POUCO 
PREOCUPANTES
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Em 2021 concluímos o reflorestamento 
do nosso processo compensatório. 
Cumprimos nosso compromisso 
assumido com o plantio de 439 hectares 
de restinga nativa na RPPN Caruara, criada 
e mantida voluntariamente pelo Porto do 
Açu, em São João da Barra (RJ). A partir da 
iniciativa, vamos monitorar o crescimento 
das árvores para garantir seu bom 
desempenho. GRI 304-1 | VAST 6 

REFLORESTAMENTO

HABITATS PROTEGIDOS OU RESTAURADOS (EM HECTARES) VAST 6

Ano Área de 
vegetação 
nativa 
recomposta 

Áreas totais 
pendentes de 
recomposição 

Áreas 
reflorestadas 
já homologadas 
pelo órgão 
ambiental 

Área total em 
hectares de 
vegetação nativa 
em processo de 
manutenção para 
homologação pelo 
órgão ambiental  

2019 399 40 0 399

2020 422 17 0 422

2021 439 0 0 439
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Emissões fugitivas de Compostos Orgânicos Voláteis 

(COV) durante as operações de transbordo de petróleo 

constituem um aspecto ambiental significativo de 

nossas operações. Embora não exista na legislação 

brasileira regulação específica que defina os limites ou 

medidas de controle obrigatórias para essas emissões, 

alinhados ao nosso compromisso de gerenciar e reduzir 

emissões atmosféricas e seus impactos, realizamos 

100% das operações com o uso de sistema de balanço 

de vapores, seguindo as melhores práticas da Oil 

Companies International Marine Forum (OCIMF).

Buscando continuamente a melhoria da eficiência  

dessa medida de controle, em 2021 realizamos um estudo 

para estimar quantitativamente as emissões  

de COV resultantes de nossas operações, com base  

na metodologia da agência de proteção ambiental dos 

Estados Unidos (Environmental Protection Agency – EPA).  

 

Os resultados preliminares apontam que o sistema 

de controle de vapores é capaz de evitar que cerca de 

90% das emissões de COV gerados nas operações de 

transbordo de petróleo sejam liberados para atmosfera. 

Além disso, com foco em aprimoramento contínuo, 

seguimos nos estruturando para monitoramento  

e controle das emissões de nossas operações.  

GRI 305-7

EMISSÕES 
ATMOSFÉRICAS

PETRÓLEO
PETRÓLEO
PETRÓLEO

VAPOR

Mantemos 
compromisso 

de gerenciar e 
reduzir emissões 

atmosféricas e 
seus impactos
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Desde janeiro de 2021, como 
forma de estimular uma 
cadeia produtiva com o uso 
de tecnologias cada vez mais 
limpas no setor marítimo, 
conjuntamente com a Porto 
do Açu Operações, passamos 
a adotar o Environmental 
Ship Index (ESI, ou, em 
português, Índice Ambiental 
de Navios). O ESI avalia navios 
que apresentam melhor 
desempenho na redução de 
emissões atmosféricas do que 
o exigido pelos atuais padrões 
de emissão da Organização 
Marítima Internacional (IMO, na 
sigla em inglês) e é utilizado por 
mais de 60 portos pelo mundo.  

ÍNDICE AMBIENTAL  
DE EMBARCAÇÕES

Tornou-se, assim uma 
ferramenta padrão para 
recompensar e incentivar  
os armadores que atendem  
e superam os padrões.  
Em 2021, cinco navios foram 
elegíveis ao desconto de até 
10% nas tarifas de atracação,  
com os quais realizamos oito 
operações de transbordo. 

GRI 102-12
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Outra iniciativa permanente, realizada em conjunto a 

Porto do Açu Operações, é o monitoramento da qualidade 

do ar, realizado com base no Índice da Qualidade 

do ar (IQAr), seguindo os parâmetros da Resolução 

Conama 491/2018. Os resultados dos últimos três anos 

demonstram 100% de classificação “boa”. VAST 5 

Além dos cuidados relacionados ao controle da poluição 

atmosférica com foco na minimização de impactos na 

qualidade do ar, empenhamos esforços para avaliar 

os efeitos dessas emissões para o aquecimento 

global e verificar como essas contribuições serão 

consideradas em nossos futuros inventários de Gases 

do Efeito Estufa. Os desdobramentos dessa avaliação 

serão aprofundados no âmbito da estratégia de 

descarbonização e oferta de serviços de baixo carbono, 

que será desenvolvida ao longo de 2022.

Monitoramos 
de forma 

constante a 
qualidade do 
ar que, nos 

últimos três 
anos, obteve 

100% de 
classificação 

“boa”
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CLIMA E ENERGIA 



Desde 2018 realizamos Inventários de Emissões de Gases 

do Efeito Estufa (GEE), que compreende os escopos 1, 2 

e 3, e os resultados referentes ao ano-base 2021 foram 

certificados por terceira parte. Desde nosso primeiro 

inventário, em 2018, seguimos melhorando nossos 

processos de coleta de dados, incluindo uma melhor 

gestão dos dados por nós controlados e por terceiros que 

atuam em atividades essenciais em nossas operações. 

Em 2021, registramos, em relação a 2020, aumento nas 

emissões de Escopo 3, em razão da realização de dragagem 

no canal onde nosso terminal se localiza –a atividade 

não ocorre todos os anos e, em 2020, ela não aconteceu. 

Já a queda no Escopo 1, que engloba emissões por nós 

controladas, se deve à modernização de nossa instalação 

portuária, com a introdução de novas tecnologias e a 

ligação do terminal com o Sistema Interligado Nacional, 

o que possibilitou a substituição de geradores movidos 

a diesel pela eletricidade gerada pelo grid brasileiro – 

notadamente baseado em fontes renováveis.  

EMISSÕES DE GASES  
DO EFEITO ESTUFA (GEE) 

Comparando as emissões de fontes estacionárias somadas 

à utilização  de eletricidade do grid (2019-2021), há uma 

redução das emissões próximas a 90%. GRI 305-5

Por meio da elaboração do inventário de emissões de GEE, 

identificamos a materialidade do impacto climático das 

emissões de VOC da operação de transbordo de petróleo. 

  
 Saiba mais no capítulo Meio Ambiente

Essas emissões do Escopo 3 ainda requerem estudos 

aprofundados para sua contabilização e, dessa maneira, 

ainda não foram incluídas no inventário de 2021. 

Seguimos focados no desenvolvimento de estudos com 

consultorias especializadas para avançarmos nessa 

agenda alinhados ao Compromisso Global de Metano.

Em conjunto com o  

nosso Comitê 

de Pessoas, 

Sustentabilidade e 

Governança, definimos 

as diretrizes para 

a elaboração do 

Plano Estratégico de 

Descarbonização de 

nossas operações,  

que será concluído  

em 2022
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EMISSÕES TOTAIS DE GEE POR ESCOPO E TIPO DE GÁS (EM TONELADAS) 

Escopo CO2 CH4 N2O 

Escopo 1 GRI 305-1 455,50 0,34 0,03

Escopo 2 GRI 305-2 87,85 0,00 0,00

Escopo 3 GRI 305-3 2.869,49 0,48 0,18

Total 3.412,84 0,82 0,21

EMISSÕES TOTAIS POR ESCOPO (tCO2e) 

Escopo 2018 2019 2020 2021

Escopo 1 GRI 305-1 860,06 1.025,57 537,77 472,10

Escopo 2 GRI 305-2 4,93 5,68 18,37 87,85

Escopo 3 GRI 305-3 60,57 2.979,47 6.608,01 2.930,84

Total 925,56 4.010,72 7.164,15 3.490,79

Emissões Totais 
(Escopos 1, 2 e 3 - 
tCO2e)

4.010,72

925,56

7.164,15

3.490,79

20192018 2020 2021
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Iniciativa importante de 2021 foi a elaboração do estudo 
de Avaliação de Riscos Físicos relacionados a mudanças 
climáticas. O trabalho foi coordenado pela Porto do Açu 
Operações, em parceria conosco e as demais empresas 
do Grupo Prumo. Executado pelo Instituto Nacional de 
Águas da Holanda (Deltares), em colaboração com o 
Porto de Antuérpia, o estudo avaliou os efeitos físicos 
das mudanças climáticas nas operações e infraestrutura 
do Porto, com foco em aumento do nível do mar, ventos, 
ondas e regimes de chuvas. 

 
Os resultados demonstraram que nossas estruturas 
estão projetadas para suportar as variações resultantes 
dos efeitos das mudanças climáticas, e as projeções 
indicam não há pontos de atenção críticos nos 
curto, médio e longo prazos (2040, 2070 e 2100, 
respectivamente).

AVALIAÇÃO DE RISCOS 
RELACIONADOS ÀS 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS
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Até meados de 2020, quando foram realizadas obras de 

melhoria para viabilizar a conexão com a rede elétrica da 

concessionária local, toda a energia do terminal era provida 

por geradores movidos a diesel. Assim, em 2021, nosso 

consumo totalizou 710.222 kWh, sendo 23.850 kWh em 

relação ao consumo da sede administrativa e 686.372 kWh 

referente ao terminal, crescimento de 141,6% na comparação 

com 2020, pois deixamos de utilizar os geradores e 

passamos a utilizar energia fornecida pela concessionária. 

GRI 302-1 

Estamos atentos às oportunidades de redução do 

consumo energético. Ao longo de 2021, iniciamos 

a ampliação de nosso escritório administrativo no 

terminal, o que representará acréscimo de um terceiro 

andar. A estrutura será dotada de placas fotovoltaicas 

para a geração de energia solar, além de equipamentos 

de ar-condicionado mais eficientes. Nossa área 

operacional também busca continuamente formas de 

economizar o recurso, tendo promovido melhorias em 

2021 para otimizar energia e minimizar gastos.  

Adicionalmente, estamos substituindo todas as lâmpadas 

tradicionais por modelos LED, de menor consumo. 

Ainda em 2021 elaboramos um Programa de Eficiência 

Energética que visa à implementação de inventário de fontes 

consumidoras de energia e à proposição de medidas de 

redução de consumo, com o estabelecimento de indicadores 

de eficácia de forma sistêmica e contínua. Aborda também 

a importância de campanhas de consumo consciente, bem 

como a sistematização de relatórios sobre o tema.

ENERGIA

1. Todo o consumo advém de fontes não renováveis de geração. 

CONSUMO DE ENERGIA DENTRO DA ORGANIZAÇÃO GRI 302-11

Ano Local Consumo  
total (kWh)

2019 Escritório 72.030

2019 Terminal 0

2020 Escritório 22.650

2020 Terminal  271.273

2021 Escritório 23.850

2021 Terminal 686.372

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021

CLIMA E ENERGIA

67



NEGÓCIOS E  
RESULTADOS FINANCEIROS 



Nosso terminal no Porto do Açu é a mais segura e eficaz 

opção para as operações de transbordo para exportação 

de petróleo no Brasil.  

   Confira sua infraestrutura e suas  
características no capítulo Perfil  
e no tópico Estrutura operacional. 

Ao longo dos últimos anos temos aumentado 

consistentemente o número de operações de transbordo 

atracado em nosso terminal. De agosto de 2016 até o final 

de 2021 já havíamos realizado cerca de 370 operações de 

transbordo, o que representa uma movimentação de 348 

milhões de barris, para as principais empresas produtoras 

de petróleo no Brasil. Com isso, em 2021 já éramos 

responsáveis por mais de 25% das movimentações  

de exportação de petróleo no Brasil.

Volume 
movimentado  
em milhões de  

barris de petróleo

TRANSBORDO  
DE PETRÓLEO

6,9
2016

2017

2018

2019

2020

2021

13,4

36,9

69,6

106,3
115,5
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Ao longo dos anos, também assinamos contratos de 

operação de transbordo com as principais operadoras 

de petróleo no País.

Em agosto de 2021, alcançamos o recorde de 

movimentação em nosso terminal. Realizamos 19 operações 

de transbordo, em um único mês, movimentando o 

equivalente a 650 kbpd (mil barris por dia). 

O expressivo número representou uma participação de 

45% das exportações de petróleo no Brasil naquele mês. 

Em 2021 iniciamos um novo tipo de operação de 

transbordo de petróleo para o mercado brasileiro. 

Essas operações envolveram navios da classe Aframax, 

que são adequados para a descarga nos terminais de 

abastecimento das refinarias no Brasil.  

Contrato  
com a Shell

1ª Operação de 
transbordo de petróleo 
com navio Suezmax

1ª operação de transbordo 
de petróleo com VLCC |  
1ª operação simultânea

Contrato com a 
Equinor | Contrato 
com a Petrobras

Formação da 
 joint-venture  
com a Oiltanking

Contrato  
com a Petrogal

Certificação na ISO 
9001-2015, ISO 14001-
2015 e ISO 45001-2018

Contrato  
com a Repsol

JULHO/2015 AGOSTO/2016 MAIO/2018 MARÇO/2019

Contrato  
com a Total

FEVEREIRO/2020

Nova renovação 
contrato Petrobras – 
240 milhões de barris

ABRIL/2021

AGOSTO/2015 DEZEMBRO/2017 NOVEMBRO/2018 OUTUBRO/2019

Renovação contrato 
Petrobras – 100 
milhões de barris

MAIO/2020
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Apesar da tímida redução nas exportações brasileiras 

de petróleo na comparação com 2020, nos destacamos 

novamente, aumentando nossa participação do mercado 

para 26% das operações (contra 24% em 2020), incremento 

de aproximadamente 10% em relação a 2020. 

Assim, registramos resultado recorde em termos de receita, 

EBITDA e lucro líquido. No fim do exercício, alcançamos 

crescimento de 17% nas receitas liquidas, para US$ 90,3 milhões, 

o que traduziu em aumento de 12% em nosso EBITDA, para  

US$ 54,9 milhões, com margem EBITDA acima de 60%. Atingimos 

a marca de US$ 16,9 milhões de lucro líquido no período. 

Esses resultados corroboram nosso compromisso com 

crescimento, controle de custos e excelência na gestão dos 

negócios, com foco na geração de valor para os acionistas. 

RESULTADOS 
FINANCEIROS

Evolução  
Receita líquida  
(em milhões de 

dólares - US$)

US$ 13,4

US$ 43,3
US$ 60,2

US$ 77,3
US$ 90,3

2017

2018

2019

2020

2021
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DESTAQUES FINANCEIROS (EM MILHÕES DE DOLÁRES - US$) VAST 13

2021 2020 Variação 
2021/2020 

Receita líquida de serviços 90,3 77,3 17%

Custo dos serviços prestados -49,4 -42,6 16%

Lucro bruto 40,9 34,7 18%

Despesas gerais e administrativas -6,2 -4,5 38%

Lucro líquido/Prejuízo 16,9 -14,1 220%

EBITDA 54,9 49,2 12%

Margem EBITDA 60.8% 63.6% (280 p.p)

No início de 2022, conduzimos a emissão de dívida 

corporativa no mercado internacional e captamos  

US$ 600 milhões, com taxa de juros de 7,50% ao ano  

e prazo de pagamento até 2035.  

 

Parte dos recursos obtidos foi destinada à aquisição, pela 

Prumo Logística, dos 20% de nosso capital social detidos 

pela Oiltanking. Com o movimento, a Prumo passou a 

ser nossa acionista integral. Os recursos captados foram 

ainda direcionados à quitação de linha de financiamento 

existente com o Development Finance Corporation (DFC), 

e outra parte será utilizada para o desenvolvimento dos 

projetos de diversificação de serviços, ampliando  

nossa adaptabilidade e nossa resiliência.

A Oiltanking manterá sua contribuição ao projeto atuando 

como provedor estratégico de serviços de operação e 

manutenção de longo prazo do terminal, área na qual é 

reconhecida internacionalmente por sua qualificação.  

Os investimentos do ano em Capex foram de 

aproximadamente US$ 2,5 milhões, dedicados à 

promoção de melhorias no terminal, incluindo a 

construção de um terceiro andar para qualificar  

as condições de trabalho de colaboradores.

Nossas Demonstrações Financeiras são auditadas pela 

KPMG Auditores Independentes (KPMG Brasil) desde 

o início das operações, e são divulgadas em nosso site 

corporativo e publicadas anualmente em jornais de 

grande circulação do Estado do Rio de Janeiro. 
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ANEXOS



SUMÁRIO DE CONTEÚDO DA GRI GRI 102-55

INDICADORES GERAIS

GRI 102: Indicadores gerais 
2016

Indicadores Página/Resposta

102-1: Nome da organização 9

102-2: Principais atividades, marcas, produtos e serviços 9

102-3: Localização da sede da organização 79

102-4: Localização das operações 10

102-5: Propriedade e forma jurídica 14

102-6: Mercados atendidos 9

102-7: Porte da organização Em 2021, contávamos com 58 colaboradores e atingimos lucro líquido de US$ 
16,9 milhões.

102-8: Informações sobre empregados e outros trabalhadores 40

102-9: Cadeia de fornecedores 51

102-10: Mudanças significativas na organização e/ou em sua cadeia de fornecedores 14,16

102-11: Abordagem ou princípio da precaução 28

102-12: Iniciativas externas 61

102-13: Participação em associações Participamos da Associação Brasileira de Dowstream (ABD), que é membro do  
Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP). A ABD visa discutir a regulação do 
setor de downstream e midstream no Brasil. Em adição, participamos também 
da  Associação Brasileira de Terminais de Líquidos (ABTL), que tem como missão 
promover o desenvolvimento do setor de terminais de líquidos no Brasil.

Estratégia

102-14: Declaração do mais alto executivo 4

102-15: Principais impactos, riscos e oportunidades 28
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Ética e integridade

102-16: Valores, princípios, padrões e normas de comportamento 13, 24

102-17: Mecanismos de aconselhamento e preocupações éticas 25

Governança

102-18: Estrutura de governança 26

102-22: Composição do mais alto órgão de governança e seus comitês 27

102-23: Presidente do mais alto órgão de governança 27

Engajamento das partes interessadas

GRI 102: Indicadores gerais 
2016

102-42: Base para Identificação e seleção de partes interessadas 48

102-43: Abordagem para engajamento das partes interessadas 48

Práticas de relato

GRI 102: Indicadores gerais 
2016

102-45: Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas 6

102-46: Processo de definição do conteúdo do relatório e limites dos temas materiais 22

102-47: Lista de tópicos materiais 22

102-48: Reformulações de informações 6

102-49: Alterações em escopo e limites 6

102-50: Período coberto pelo relatório 6

102-51: Data do relatório anterior mais recente 6

102-52: Ciclo de emissão de relatórios Anual

102-53: Ponto de contato para perguntas sobre o relatório Ponto de contato para perguntas sobre o relatório: 7

102-54: Declaração de elaboração do relatório de conformidade com GRI Standards 74

102-55: Sumário de conteúdo GRI 6

102-56: Asseguração externa

Anticorrupção

GRI 205:  Anticorrupção 2016 205-2: Comunicação e treinamento sobre políticas e procedimentos sobre anticorrupção 25

205-3: Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas 25
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Energia

GRI 302: Energia 2016 302-1: Consumo de energia dentro da organização 67

Água e efluentes

GRI 303: Água e efluentes 2018 303-4: Descarte de efluentes 56

303-5: Consumo de água 55

Biodiversidade

GRI 304: Biodiversidade 2016 304-4: Número total de espécies incluídas na lista vermelha da IUCN e em listas nacionais de conservação 
com habitats situados em áreas afetadas por operações da organização

58

Emissões

GRI 305: Emissões 2016 305-1: Emissões diretas de gases de efeito estufa – Escopo 1 65

305-2: Emissões indiretas de gases de efeito estufa – Escopo 2 65

305-3: Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa – Escopo 3 65

305-5: Redução de emissões de gases de efeito estufa 64

305-7: Emissões de NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas 60

Resíduos

GRI 306: Resíduos 2020 306-3: Resíduos gerados 56

Conformidade ambiental

GRI 307: Conformidade 
ambiental 2016

307-1: Não conformidades com leis e regulamentações ambientais 54

Emprego

GRI 401: Emprego 2016 401-1: Novas contratações de colaboradores e turnover 40

401-2: Benefícios concedidos a empregados de tempo integral que não são oferecidos a empregados 
temporários ou em regime de meio período

41

401-3: Licença-maternidade/paternidade 41

Saúde e segurança ocupacional

GRI 403: Saúde e Segurança do 
Trabalho 2018

403-5: Capacitação de trabalhadores em saúde e segurança 36

403-9: Acidentes de trabalho 32
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Treinamento e educação

GRI 404: Capacitação e 
Educação 2016

404-1: Número médio de horas de treinamento por ano por empregado 43

404-3: Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho e de 
desenvolvimento de carreira

42

Diversidade e igualdade de oportunidades

GRI 405: Diversidade e 
igualdade de oportunidade 
2016

405-1: Diversidade dos grupos responsáveis pela governança e entre os colaboradores 40

405-2: Razão matemática do salário-mínimo e remuneração entre mulheres e homens 41

Comunidades locais

GRI 413: Comunidades locais 
2016

413-1: Operações com programas implementados de engajamento da comunidade local, avaliação de 
impactos e desenvolvimento local

48

Conformidade socioeconômica

GRI 419: Conformidade 
socioeconômica 2016

419-1: Não conformidade com leis e regulamentos nas áreas econômicas e sociais 48
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SUMÁRIO DE INDICADORES VAST

Indicadores Página/Resposta

VAST 1: Ocorrências ambientais e segurança patrimonial 36

VAST 2: Índice de manutenção de equipamentos críticos 37

VAST 3: Comportamento e/ou condições de riscos (observação) 36

VAST 4: Capacitação em resposta a emergências 37

VAST 5: Índice de Qualidade do Ar (IQAr) 62

VAST 6: Habitats protegidos ou restaurados 59

VAST 7: Ações ambientais direcionadas as espécies impactadas 58

VAST 8: Canal de Comunicação Direto Aberto a Comunidade 25

VAST 9: Principais queixas e reclamações recebidas e tratadas 25

VAST 10: Iniciativas de desenvolvimento voltadas à comunidade local 52

VAST 11: Índice de Satisfação do Cliente 46

VAST 12: Avaliação de fornecedores críticos quanto ao cumprimento dos critérios de QSMS e Sustentabilidade Indicador será reportado nos próximos ciclos de emissão de 
relatórios.

VAST 13: Demonstração de Resultados Financeiros (DRE) 72

VAST 14: Tempo médio de conclusão da apuração das denúncias recebidas no Canal de Denúncias 25

VAST 15: Pesquisa de engajamento 40
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INFORMAÇÕES 
CORPORATIVAS 
  
Sede administrativa (Matriz) GRI 102-3
Rua Lauro Muller, 116, 22º andar, salas 2203, 2204 e 2205

Botafogo - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

CEP: 22.290-160

Tel: +55 21 3529 6700

Terminal (Filial)
Fazenda Saco Dantas, SN

Distrito Industrial - São João da Barra (RJ), Brasil

CEP: 28.200-000

CRÉDITOS  

Coordenação geral: 
Adriano Truffi Lima

Coordenção técnica: 
Lívia Montalvão e Leonardo Santarossa

Redação, edição e revisão: 
KMZ Conteúdo

Diagramação: 
Marcia Godoy

Consultoria de indicadores GRI: 
ERM consultoria ambiental - Brasil 

Fotografias: 
Leonardo Berenger, Leondenis Bensi  
e Jefferson Rocio
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